
PROLETARI DIN TOATEȚARlLE.VNll'hVÂ'^ Mâine seara, în sala Floreasea

fgan al'îfeiunii de Cultură Fizica și Sport din SvRySomînâ

WL XW—-fc. 3754 * Sîmbătă 14 ianuarie 1951 * 8 pagini 25 bani

Echipele masculine de handbal m 7 ale R.P.R. și U.R.S.S 
își dispută calificarea in turneul final al campionatului mondial

Primul meci internațional de 
ischet al a nu teri 1961 se dispu- 

azi în sala Floreasea între 
lupele feminine Rapid Bucu- 
ști și Akademik Z.S. AWE. 
n Varșovia, în cadrul Gnpei 
rmpionilor Europeni. Această 
tîlnire reprezintă un examen 
licit pentru baschetbalistele de 
Rapid, deoarece au de înfrun- 

t o ecltipă redirtabită, a (că
ită din elemente experimentate 
re au reprezentat deseori R.P. 
>lonă în diferite competiții in- 
rnaționale. Echipa Akademik 
■S. A.W.F., de nenumărate ori 

pioană a Poloniei, își ba- 
„fă jocul pe acțiunile poziți- 
ale, axate pe pivotul echipei — 
■nina Urbanyak—și pe precizia 
■linearilor de la distanță și se- 
.idistanță.
Campioana țării noastre, în 

:elași timp fruntașă la încheie- 
a turului actualului campionat, 
i trebui să lupte din toate pu- 
rile pentru a realiza un rezul- 
rt favorabil. In primul rînd se 
:re însă jucătoarelor mult calm, 
ilaxare, elemente cu care au fost 
îficitare în mai toate partidele 
iportante. Dovedind comba- 
vitate (în privința aceasta au 
>st întotdeauna exemple bune), 
ublată de hotărîre și stăpînire 
e sine, componentele echipei 
apid București vor putea păși

U.R.S.S.—suedia 3-2
La hochei

Parcă nici nu-ți vine a crede, privind fotografia de sus, că așa arătau înainte de Eliberare locurile unde astăzi se înalță imensul Parc 
cultural-sportiv „23 August", cu multiplele lui terenuri de sport, cu modernul patinoar artificial, cu frumosul teatru în aer liber...

Parcul cultural-sportiv „23 August', construit în anii regimului nostru democrat-popular, constituie o mîndrie a Capitalei noastre, din zi 
in zi mai frumoasă, , ... . — ------- _

cu succes în Gupa Campionilor 
Europeni, în care debutează.

Meciul .va fi arbitrat de AL 
Davidson (U.R.S.S.) și Al. Kri»- 
tov (RJ>. Bulgaria). El va în
cepe ta ora 17,30 în sate Flo- 
reasca, echipele fiind alcătuite 
din următoarele loturi: RAPID 
BUCUREȘTI (antrenor Sigis
mund Ferencz) : Doina 1 ai pan 
(171 cm) ■— căpitana echipei—, 
Eva Ferencz (165 cm), Anca 
Racoviță (175 cm). Elena Iv«- 
novici (180 cm), Antoaneta Si- 
dea (160 cm), Cornelia Gheor- 
ghe (172 cm). Sanda Dumitres
cu (170 cm). Emilia Florescu 
(178 cm), Erika Brechaer (177 
cm), Maria Trinksz (172 cm); 
AKADEM1K Z.S. A.W.F. VAR- 
ȘOVIA (antrenoare Romualda 
Olesiewicz) : Romualda Olesie- 
wicz (168 cm) — căpitana echi
pei—, Barbara Skubiszewska
(169 cm), Alicia Migula (170 
cm), Zenona Hegrzynowicz (175 
cm), Halina Gneszczy (168 cm), 
Janina Urbanyak (181 cm),Gry- 
stina Stein (172 
Woluch 
towska 
brucka 
kovska 
gowska 
de la ora 19, se dispută partida 
Rapid — Dinamo București în 
cadrul campionatului republican 
masculin.

cm), Maria 
Barbara Nar- 
Barbara Do- 

Baruara Sad-

(170 cm),
(174 cm),
(164 cm),
(173 cm), Wanda Ro-
(168 cm). In continuare.

Schiorii romîni vor concura 
între 27—29 ianuarie la impor
tantul concurs internațional de 
la Kligenthal (R.D. Germană), 
alături de valoroși schiori din 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R_P. 
Polonă, R.D. Germană, Finlan
da, Norvegia și din alte țări. 
Tradiționalul concurs internațio
nal de la KHgenthal cuprinde 
toate probele nordice pentru se
niori și juniori. Țara noastră va 
ii reprezentata de componențji 
lotului R.P.R. fa ștafeta 4x10 
km, 15 km, combinată nordică 
și sărituri speciale, și de junio
rii clubului sportiv Dinamo fa 
4x5 km și 10 km.

La Tușnad

Un nou concurs 
al patinatorilor
Duminică și luni <e v« desfă

șura la Tușnad un nou concurs al 
patinatorilor noștri de viteză frun
tași. Lacul Ciueaș, pe a cărui 
ghea|ă a fost amenajată o pistă 
specială, oferă sportivilor condi
ții optime de întrecere, datorită 
situării lui într-un loc ferit de 
curenți. Cu acest prilej Eva 
caș (Mureșul Tg. Mureș),

Far
es

patul handbaliștilor sovietici, 
Ivakin

In ultimele zile, interesul a- 
matorilor de sport din Capitală 
s-a concentrat în jurul întîlni- 
rii retur de handbal în 7 dintre 
echipele masculine ale R.P. Ro
mine și Uniunii Sovietice. Ho- 
tăritor pentru calificarea în tur
neul final al campionatului 
mondial, meciul de mîine seară

și Emilian Papuc (Dinamo) 
vor încerca să repete per
formanța lor de acum cîteva zile 
cînd cu ocazia „Cupei Dinamo” 
au reușit să cîștige majoritatea 
probelor rezervate seniorilor.

întrecerile de duminică și luni 
sînt ultimele alergări oficiale îna
intea campionatului republican ce 
se va desfășura la începutul lunii 
februarie.

In joc revanșă echipa selec
ționată de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 
3-2 (0-1; 1-1; 2-0) echipa Sue
diei. Peste 25.000 de spectatori 
au urmărit acest meci desfășu
rat la Goteborg în care hocheiștii 
sovietici au lăsat o frumoasă 
impresie. Cei mai buni jucători 
ai echipei U.R.S.S. au fost Lok- 
teev și Sologubov.

înaintea antrenamentului de joi după-amiază. Antrenorul N. P, 
explică handbaliștilor tema antrenamentului

goluri. In cazul cînd reprezen
tanții noștri vor obține o vic
torie fa trei puncte diferență, 
atunci se va califica echipa care 
a marcat mai multe goluri in
tr-unui din cele două jocuri. Ast
fel, o victorie fa scorurile d« 
13—10, 14-+I1, 15—12 etc. asi
gură. calificarea noastră, dar un 
rezultat de 11—8, 10—7 sau 9—6 
in favoarea noastră aduce dup* 
sine calificarea oaspeților.

Meciul Va începe la ora 191 
avînd în deschidere (oră 17,50) 
un joc important din „Gupa di 
iarnă" a F.R.H., între echipele 
fe*ninine Știința și Rapid.

Cît privește formațiile celor 
doua reprezentative antrenorii 
nu s-au decis încă. Ele vor fl 
alcătuite din următoarele lo
turi :

UNIUNEA SOVIETICA —Ș*- 
balkin, I..................................
Tzerțvadze,

din sala Floreasea este obiectul 
unor vii discuții purtate de spe
cialiști și de numeroșii iubitori 
ai acestui sport. Va putea oare 
reprezentativa noastră să refacă 
handicapul de trei goluri, asl- 
gurindu-și calificarea ? — Iată 
întrebarea pe care și-o pun iu
bitorii handbalului din țara-noas
tră în aceste uMime ore care 
au mai rămas pînă în clipa 
cînd arbitrul iugoslav Z." Gre- 
gurici va fluiera începutul par
tidei.

Pînă atunci, cele două for
mații își continuă cu atenție 
pregătirile. Sosiți joi dimineață, 
handbatiștii sovietici au făcut 
imediat un antrenament de aco
modare în sala Floreasea, pen
tru ca după-amiază să participe 
la o nouă ședință de pregătire, 
care a durat aproape două ore. 
In acest timp ei au exersat a- 
runcările la poartă și apoi s-au 
antrenat în mod special să facă 
față apărării „om la om“. Ei 
și-au continuat antrenamentele 
și în cursul zilei de ieri, iar ziua 
de azi și-au rezervat-o odihnei.

Reveniți de la Moscova, repre
zentanții noștri au făcut joi pri
mul antrenament, în care s-a 
pus accentul pe remedierea lip
surilor constatate în jocul de la 
Moscova. Mai multă atenție s-a 
dat îmbunătățirii jocului în apă
rare, deficitar după cum se știe 
— în prima întîlnîre cu hand- 
baliștii sovietici.

Așadar, ambele echipe sînt 
hotărite să-și apere șansa de a 
lua parte în luna martie la tur
neul final, ceea ce promite un 
meci frumos. Echipa sovietică se 
poate califica și în cazul unui 
insucces, dar la o diferență mai 
mică de trei goluri ; în schimb, 
formația noastră are nevoie de 
o victorie la mai mult de trei

fimjenko (portari), 
, Kobzar, Efremov, 

Ivakin, Lebedev, Kozmimn, Zal- 
țev, Morozov, Kwaterman, Ma- 
zejiuskaș, Drijeruk, Predeha și 
Zelenov.
R.P. ROM I NA - Redl. Bogo- 

lea (portari), Bulgarii, float. 
Ivănescu, Bădulescu, Covad, 
Moser, Nodea, Telman, Costa- 
che |1, Constantinescu, Pall, Co
man.

Note de spectator

Intre două 
mari întreceri
Lume multă, marți seara, la 

handbal. Atît de multă incit A- 
polzan își ținea băiatul in brațe, 
Cacoveanu stătea cînd pe un ge
nunchi, cînd pe celălalt, iar 
curbele mantinelelor vii din cele 
patru colțuri ale terenului rede- 
veneau unghiuri doar la comere.

Ce-o să fie mîine seara ?...

De două ori au izbucnit a pl un
sele în plin. La 5—1, care anun* 
ța o victorie ușoară și la 9—6* 
care a pecetluit o victorie grea. 
In rest, destule emoții și... des
tule greșeli.

Ce facem în semifinale ?
-fc

Popularitatea handbalului în 7, 
crește vertiginos în fura noastră. 
Și tocmai de aceea, jucătorii noș
tri trebuie să ofere spectatorului

IOAN CHIRILA
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în întreaga țară continuă

Propunerile de candidați ai F. D. P. in alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare Națională

și sfaturile populare
Pretutindeni, In întreaga fără, au continuat să se desfășoare adu

nările pentru desemnarea candida ților Frontului Democrației Populare 
în alegerile pentru Marea Adunare Națională și pentru sfaturile popu
lare. in adunări entuziaste, oamenii muncii susțin cu căldură aceste 
candidaturi. Printre cei propuși se numără și activiști sportivi.

Tovarășul AUREL DUMA
președintele Consiliului General U.C.F.S. propus candidat 

al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 41 Zimnicea

Joi după-amiază, peste 700 munci
tori și țărani muncitori din orașul 
Zimnicea și comunele Năsturelu, Fîn- 
tînele, Suhaia, Viișoara, Piatra Și 
Lița, s-au întrunit în sala de festi
vități a casei raionale de cultură 
Zimnicea pentru desemnarea candi
datului F.D.P. în alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare Națională.

Din partea Consiliului regional 
F.D.P. a luat cuvîntul tov. Teodor 
Cîmpeanu, care a arătat că întreaga 
'desfășurare a campaniei electorale 
constituie o mărturie grăitoare a pro
fundului democratism al orînduirii 
noastre, care asigură participarea ce
lor mai largi mase la conducerea tre
burilor obștești. După ce a arătat mă
rețele realizări obținute de oamenii 
muncii din patria noastră, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, vor
bitorul a trecut în revistă succesele 
remarcabile obținute în ultimii ani și 
In regiunea București în ce privește 
dezvoltarea industrială și transfor
marea socialistă a agriculturii.

Spartachiada de iarnă a tineretului la Galaț

In cadrul „Spartachiadei de iarnă d tineretului", pe întreg cuprinsul țării, zeci și zeci, de mii de. tineri își 
măsoară forțele la tâniă.

Tovarășul NICOLAE LEȚEA
președintele consiliului regional U.C.F.S. București 

propus candidat al F.D.P. în circumscripția electorală 
regională nr. 64 Răsuceni—raionul Drăgăneșt;—Vlașca

Joi la prînz, în sala școlii elemen
tare de 7 ani din comuna Răsuceni, 
raionul Drăgânești-Vlașca, peste 200 
de colectiviști s-au întrunit pentru de
semnarea candidatului F.D.P. în ale
gerile pentru deputați în sfatul popu
lar regional.

Întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
prilej de dezvoltare a asociațiilor sportive sătești
întrecerile Spartachiadei de iarnă 

a tineretului atrag în activitatea spor
tivă numeroși oameni ai muncii. A- 
soeiațiiile sportive sătești își trăiesc 
idin plin viața.

In zilele de iarnă tineretul sătesc se 
îndreaptă spre căminele culturale, du- 
c>nd aci o bogată activitate cultural- 
sportivă. Întrecerile Spartachiadei de 
âarnă a tineretiilurț ptiu varietatea 
probelor sale, au darul să stimuleze 
dorința tinerilor pentru sport. Judicios 
organizate, aceste? concursuri pot asi
gura continuarea pe baze mai largi 
a activității asociațiilor sportive în 
perioada de iarnă.

Regulamentul competiției a fost 
astfel întocmit încît cuprinde probe a 
căror desfășurare nil este în strictă 
dependență de condițiile de timp și 
de loc. Introcerile de șah, haltere, tenis 
de masă, trîntă sau gimnastică pot 
li; foarte bine organizație ta sălile 
căminelor culturale, pe ctad în unele 
sate și comune din regiunile Suceava, 
Maramureș, Brașov sau Mureș-Auto- 
nomă Maghiară^ unde zăpada a căzut 
din abundență, se pot desfășura con
cursurile de schi, patinaj și săniuțe-

Iată, așadar, că există condiții ca 
întrecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului să constituie 
un bun mijloc de activizare a asociații
lor sportive sătești, de ridicarea ni
velului activității lor la o treaptă 
superioară.

In mtrite colțuri ale țării,, activiștii 
sportivi au pus în centrul, preocupări
lor lor această sarcina. In regiunile 
'Argeș și Oltenia, de pildă, cu ocazia 
concursurilor organizate în cadrul 
iSpartachiadei de iarnă a tineretului, 
atenția activiștilor sportivi s-a îndreptat 
sore; satele îndepărtate (Bîrsești, Vlă- 
dești, Băilești, Blaj etc. — Argeș 
— Dobroteștr, Catane Vechi, Vădă- 
strița etc. — Oltenia)- unde de obicei 
activitatea sportivă este mai slabă. 
S-au deplasat aci activiști sportivi cu 
multă experiență care, întrebuințând 
cele mai potrivite forme de atragere 
în mișcarea sportivă a tuturor tineri.

SPORTUL POPULAR
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Vorbitorul a subliniat apoi realiză
rile din orașul și raionul Zimnicea. 
In numele consiliului regional F.D.P., 
tov. Teodor Cîmpeanu a propus drept 
candidat al F.D.P. în circumscripția 
electorală nr. 41 orașul Zimnicea, 
pentru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională, pe tovarășul 
DUMA AUREL, președintele Consi
liului General U.C.F.S.

Apoi, numeroși alegători au susți
nut cu căld-ură candidatura tov. Duma 
Aurel, angajîndu-se să muncească cu 
toată hotărîrea pentru obținerea de 
noi realizări în sporirea producției 
agricole la hectar,, pentru traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de cel de 
al Ul-lea Congres al P.M.R.

Adunarea a aprobat în unanimitate 
propunerea făcută.

Luînd cuvîntul în încheiere, tov. 
Duma Aurel a mulțumit alegătorilor 
pentru încrederea ce i s-a acordat.

Numeroși alegători au susținut cu 
căldură candidatura tovarășului N-i- 
colae Lețea, președintele consiliului 
regional U.C.F.S. București.

Adunarea a aprobat în unanimitate 
propunerea făcută.

Iar și tinerelor din satele respective, 
au făcut ca numărul participanților 
la întrecerile Spartachiadei de iarnă 
să depășească toate așteptările. Acti
vitatea competițională intensi-fieta- 
du-se, a reușit să stîmeaseă in
teresul în aceste sate nenu
mărate zile, săptămâni. Roadele 
nu s-au lăsat așteptate; în secțiile 
aeodațiilor sportive au fost cuprinși 
încă 230 de tineri, care au devenit 
totodată și pasionați iubitori ai diver
selor discipline sportive la care s-au 
întrecut. Iu alte regiuni, ca de exemplu 
Brașov, cu prilejul desfășurării în- 
tnecerikr Spartachiadei de iarnă se 
vor organiza încă 20 de secții de schi. 
De asemenea, vor fi organizate 20 de 
„duminici sportive" ale tineretului 
adecvate sezonului de iarnă. Cu spri
jinul secției de învățămînt vor fi în
ființate 8 centre de antrenament pe 
probele incluse- în cadrul regulamentu
lui Spartachiadei de iarnă, unde vor fi 
antrenați 1.000 de tineri. S-au luat mă
suri ca terenurile de volei, de handbal 
redus să fie transformate fa patinoare, 
pentru a se putea crea cele mat optime 
condiții desfășurării întrecerilor Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului, hr alte 
regiuni, ca de pildă Bacău, se preco
nizează ca. în cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului să fie angrenați 
cu peste 100.000 de tineri si tinere mai 
mult ea în ediția de anul trecut, 
căutîndu-se ca alături de membrii 
U.C.F.S. să fie atrași în activitatea 
sportivă și alți oameni ai muncii.

Stat cîteva exemple care spun că 
acoilo unde există preocupare și entu
ziasm activitatea sportivă poate face 
pași mari înainte- Întrecerile Sparta
chiadei de iarnă a tineretului pot și 
trebuie să ducă la impulsionarea acti
vității sportive în asociațiile sătești. 
Activiștii sportivi, folosind experiența 
unor asociații puternice,'jitetodele bune 
de muncă ce s-au impus în activitatea 
unor asociații (Avântul Tigveni, 
Bradul Vama, Victoria Celaru ș.a.) tre
buie să organizeze judicios și compe
tent întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, în așa fel încît să fie 
realizat scopul propus: întărirea or
ganizatorică și consolidarea materială 
a asociațiilor sportive,

In orașul de pa malul Dunării, la Galați, introcerile marii competiții 
sportive de mase sînt, ca pretutindeni, în plină desfășurare. Se bucură însă 
Spartachiada de iarnă a tineretului de aceeași atenție în toate asociațiile 
sportive din Galați ? Sînt, oare, înregistrate peste tot succese pe măsura 
condițiilor și a posibilităților existente ? Iată întrebări la care am rugat să 
ne răspundă cîfiva dintre cei care se îngrijesc, în diferite domenii de acti
vitate, de buna desfășurare a Spartachiadei de iarnă a tineretului.

ION MARINESCU — președin
tele consiliului orășenesc

U. C. F. S.

Pentru că zăpada se lăsa încă aș
teptată în orașul, nostru, Sparta- 
chiada își redusese oarecum 

programul. Firește, aceasta a însem
nat: mai puține concursuri, mai puțini 
participanți. Dar, în afara iubitorilor 
de schi, patinaj sau săniuș stat, desi
gur, mulți a-lți tineri care—practicînd 
celelalte ramuri de. sport — s-au în
scris la diferitele competiții organizate 
pînă acum. Șahul și tenisul de masă, 
în primul rînd, clar și gimnastica, 
trîntă sau halterele sînt îndrăgite de 
tot mai mulți tineri din orașul nostru. 
Cele mai bune „note" se pot da pînă 
acum asociațiilor sportive școlare, 
unde mobilizarea la întrecerile Spar
tachiadei este aproape de 100%. Prin- 
fre asociațiile fruntașe: „Viitorul"
(școala medie nr. 1) și „Speranța" 
(școala medie nr. 4"). Preocupare pen
tru buna desfășurare a întrecerilor do
vedesc și consiliile asociațiilor spor
tive de la diferite întreprinderi—An
cora, Textila, Torentul, Brateșul etc. — 
care, ai spriifanl organizațiilor U.T.M. 
au reușit să organizeze concursuri 
reușite. Analizînd activitatea acestor 
asociații, precum și posibilitățile exis
tente (dar care n-au fost încă folosite)

LAVINIA SIMtON —
al comitetului U.T.M. Ia între

prinderea Textila

Aproape că nu trece o zi fără ca 
în întreprinderea noastră să nu 
se discute despre metodele ce 

trebuie folosite pentru ca Spartachiada 
de iarnă să angreneze cit mai mulți 
tineri. Organizațiile U.T.M. sprijină 
efectiv munca asociației noastre spor
tive și primele rezultate au început să 
se arate. Dorim să obținem succese 
cit mai frumoase în organizarea și 
desfășurarea prune» etape a acestei 
mari întreceri sportive. Este însă 
drept faptul că, spre deosebire de 
alte întreprinderi, la noi se pot orga
niza mai puține întreceri. Practic, se 
pot organiza doar concursuri de șah 
și tenis de masă precum și de gim
nastică deoarece marea majoritate a 
personalului este compus din fete. 
Peste o sută de tinere participă pînă 
acum la aceste întreceri. Ne nemul
țumește faptul că nu s-a putut rea
liza mai mult La gimnastică rezul
tatele sînt tacă slabe. Se putea face 
mai mult mai ales că luni de zile 
gimnastica ta producție s-a bucurat 
de mult succes și muncitoarele au în
drăgit acest sport. Cred însă că îna
inte de începerea competiției trebuiau 
luate unele măsuri. Mă gîndesc Ia 
faptul că era bine să se organizeze 
de către asociația spo-rtivă unele în
treceri pentru începători la șah și te
nis de masă sau chiar cîteva lecții 
de inițiere în aceste ramuri de sport. 
Multe tinere din întreprinderea noa
stră ne sPVn astăzi că air dori și ele

Preocupare tot mai mare

în alte asociații sportive, avem con
vingerea. că vom angrena în această 
ediție a Spartachiadei peste 16.000 de 
tineri și tinere.

Este însă nevoie- ca preocuparea 
pentru asigurarea unui succes deplin 
al acestei mari competiții de mase să 
stea la baza muncii tuturor asocia
țiilor sportive din orașul nostru, prin
tre care Metalosport, Dunăreană, 
Năvodul sau Școala medie nr. 3 ear.e 
au întîrziat organizarea concursurilor.

De asemenea, cu mai mult spirit 
de inițiativă, asociațiile sportive de 
la Centrul Mecanic, C.F.R. sau Fa
brica de piese de schimb ar putea să 
rezolve problema materialelor și echi
pamentului sportiv, a bazelor necesare 
organizării concursurilor.

Pentru a asigura și ediției din aeest 
an a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului o desfășurare cit mat largă, un 
succes deplin, vom depune toate efor
turile noastre, folosind mai bine de- 
cît pînă acum sprijinul prețios al or
ganizațiilor de partid ca și pe cel al 
organizațiilor sindicale și U.T.M. pre
cum și ajutorul însemnat pe care ni-l 
pot da activiștii obștești din orașul 
nostru.

secretar Dorim să obținem succese cit mai
frumoase !.

să participe, dar nu cunosc șahul sau 
tenisul de masă. Și, bine ar fi, de 
asemenea ca cei care răspund de or
ganizarea întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului să mai fie 
chemați de către consiliul orășenesc 
U.C.F.S. pentru ca, pe parcursul pri
mei etape, să vedem ce s-a făcut și 
ce nu, să învățăm din experiența a- 
soeiațiilor/sportive fruntașe în aceas
tă importantă acțiune. ci-ației noastre.

_________ — —... Concluzii ---- -—■—-
Filele calendarului arată că pînă -la sfârșitul primei etaipe a Spar

tachiadei de iarnă a tineretului mai este încă destulă -vreme. Firește, 
succeselor realizate pi-nă acum de activiștii sportivi din orașul Galați 
li se vor adăuga multe altele. Vor fi înregistrate noi participări de 
sute și mai de tineri și tinere. se vor organiza numeroase alte în

treceri. Să au se uite însă că activitatea desfășurată pînă acum de unele 
asociații sportive din tratați a fost marcată și de serioase lipsuri care 
trebuie grabnic lichidate pentru ca ia sfârșitul etapei I, bilanțul 
să fie cit mai rodnic. In atenția consiliului orășenesc U.C.F.S. și a 
asociațiilor sportive trebuie să stea, du-pâ părerea noastră, următoarele 
obiective : a) organizarea unui număr cit mai mare de întreceri (renun- 
țindu-se la -practica de a organiza prima etapă ia Spartachiadei prta- 
tr-o singură competiție), b) folosirea tuturor posibilităților locale în 
vederea asigurării condițiilor de desfășurare a întrecerilor de haltere, 

. triiită și gimnastică (după exemplul oferit cu centrul de lupte inițiat 
tocmai în a-cest scop), c) extinderea întrecerilor de trîntă și haltere 
care sînt organizate doar la citeva asociații sportive, d) organizarea 
de întreceri la alte discipline care nu sînt cuprinse în programul Spar
tachiadei dar care au condiții de desfășurare și se bucură de populari
tate (popice, box etc.), e) folosirea mai largă a activului obștesc ca 
și a tehnicienilor precum și generalizarea permanentă a experienței pozi
tive a asociațiilor sportive fruntașe.

Și, bineînțeles, continuarea pregătirilor de iarnă!

GHEORGIIE GARAMAN —se 
cretar al asociației sportive d 

la Șantierele. Navale Galați

Ce-am făcut și ce trebi 

să mai facem f...

(n oricare din ceasurile de răgai 
la colțul roșu, al sectorului 
poți asista ia pasionante partid 

de șah.. întrecerile angrenează pest 
100- de muncitori. Instructorul obștea 
B. Rudik, tehnician la sectorul M< 
eanic șef este nelipsit de la cornpe 
ti-ții. Face programările, ține evidenț 
rezultatelor, îndrumă... La Proiectăr 
l-a Mecanic șef, la Sectorul I, maje 
rita-fea tinerilor practică șahul. Alți 
preferă tenisul de masă. întrecerile a 
început de vreo două săptămînr. Na 
mărul este însă destul de redus. Ii 
general; asociația sportivă a munci 
pentru organizarea primei etape 
Spartachiadei de iarnă. Sînt și dtev. 
rezultate bune. Dar, cred că trebui 
să facem mai mult. In primul rin<? 
să muncim cu rezultate mai bune pen 
tru angrenarea muncitorilor de la me 
canieă, montaj, de ia tîmpiărie sa 
turnătorie care sî-n-t foarte rar repre 
zentați în întrecerile Spartachiade: 
La noi n-au fost încă organizate con 
cursuri de haltere, cu toate că exist 
posibilități nenumărate și timpul 
permis — săptămîni întregi chiar - 
desfășurarea întrecerilor în aer libel 
Fără îndoială, că în rîndul muncite 
rilor sînt numeroși tineri care dores 
să-și încerce forțele în aceste eompe 
tiții ca și în întrecerile de trîntă p 
care, de-a-b.h de-.ncum înainte le vo-r 
organiza.

Gu toate că mulți dintre sportivi 
Șantierelor și-au început pregătirile ș 
deci, au o activitate în această pe 
rioadă, sînt încă mulți membri a 
U.C.F.S. care așteaptă... primăvar. 
pentru a ven-i pe stadion. In specia 
pentru aceștia avem datoria să orga 
nizăm cât mai multe și cit mai va 
rial» concursuri în cadrul Spartachia 
dei de iarnă Pentru aceasta va tre 
bui ca înainte de toate să munceasc 
efectiv toți membrii consiliului ase



De ce luptătorii de ia „libere" n-au ținut pasul cu cei de la „clasice" ?“
Concluzii pe marginea anchetei noastre

■oblema rămimerii în urmă a 
elor „libere" a fost analizată din 
-ite unghiuri de vedere, au fost 
răluite o serie de lipsuri ce frî- 
:ă dezvoltarea normală a acestui 
•ț, au fost enumerate păreri care 
îndrepta această situație. Ajutați 

discuțiile purtate cu prilejul aces- 
anchete, încercăm acum să cuprin- 

în trei puncte aspectele pe care 
considerăm esențiale în problema 
înerii în urmă a luptelor „libere": 
) Factorii care au condiționat ră- 
erea în urmă sînt de natură obiec- 

sau subiectivă? De la bun în- 
it putem să arătăm că lupte e 
re au avut aceeași bază materială 
și luptele clasice. Frumoasele săli

București, Lugoj, Galați, Corn
ița, Reșița etc. au stat la dispo- 
i sportivilor.
na din cauzele care au împiedi- 
bu'ca desfășurare a airtrenamen- 

r la luptele libere ți în generai 
fălirea sportivilor în această dis- 
ină a fost defectuoasa alcătuire a 
rudarului intern.
eglijarea luptelor libere de către 
X. s-a oglindit și în munca unor 
lisii regionale și orășenești de 
e care nu au dat campionatului 
rblican atenția cuvenită.

fel, prima etapă, care are ponde- 
numărul de întîlniri (6), prevede 

emnarea campionului pe localitate, 
n se putea face acest lucru în 
jele Galați, Tulcea, Constanța, 
iova, Bocșa Romînă, Satu Mare, 
het, Tg. Mureș, Sf. Gheorghe etc. 
le nu ființează decît o singură 
[ie de lupte ? In aceste localități, 
majoritatea cazurilor nu există de- 
un singur luptător de „libere" la 
are categorie! Această prevedere 
-egulamentului de lupte își avea, 
i, rostul numai pentru orașul 
rurești (10 secții de lupte) și în- 
i mică măsură pentru Lugoj (2 
ții) și Arad (2 secții).
•e aci provine și slaba preocu- 
e a antrenorilor, conducerii sec- 
)r și sportivilor față de luptele 
re. Bineînțeles, această stare de 
ruri nu absolvă de lipsuri comi- 
e orășenești și secțiile respective, 
e n-au știut să organizeze aceste 
eceri paralel cu luptele clasice, 
cadrul unor „duminici sportive"

In ultima etapă a turului

lecml Rapid București -Dinamo București
Jltima etapă a turului campio- 
.eior republicane de baschet cu- 
nde unul dintre cele mai intere- 
ite meciuri ale acestei pasionante 
receri : cel dintre echipele mascu- 
e Rapid București, fruntașa clasa- 
ntului și Dinamo București, una 
i pretendentele la primul loc. Ce
rite jocuri ale etapei sînt: mas- 
in: Dinamo Tg. Mureș — C.S.M. 
lăți, C.C.A. — Steagul roșu Bra

sau altfel de manifestații sportive. 
Acestea ar fi constituit pe lingă o 
bună popularizare și un stimulent 
pentru pregătirea pe viitor a tine
rilor sportivi.

b) Spre deosebire de alte sporturi, 
la luptele libere nu există preocuparea 
cuvenită, pentru ridicarea elementelor 
remarcate în competițiile de mase. Cu 
prilejul diferitelor Spartachiade au 
fost descoperiți tineri car-e au im
presionat dar care s-au „pierdut" apoi.

Ancheta noastră
Ce s-a ales cu Emil Gulda (regiunea 
Cluj), Aurel Popescu (reg. Argeș), 
Grigore Szekely (reg. Galați), Marin 
Popa (reg. Oltenia), Dumitru Capră 
(reg. Dobrogea)?

Cîți antrenori s-au dus să ajute 
secțiile de trîntă de pc lingă G.A.C.- 
uri, G.A.S.-uri și S.M T.-uri ? Din 
păcate numărul lor mu este prea 
mare. Acolo însă, unde s-a muncit 
în această privință, unde a existat 
dragoste față de această disciplină 
s-a ajuns la rezultate nesperat de 
bune. Cel mai recent exemplu nl-l 
oferă colectivistul N. Martinescu (reg. 
Galați) care a fost remarcat de 
tehnicieni cu prilejul „Cupei Moldo
vei". După o pregătire de numai 7 
luni de zile, pe care a făcut-o atît 
Ia „clasice" cit și la „libere", el a 
reușit să se claseze în primele locuri 
la ambele finale ale campionatelor 
republicane din anul 1960.

Acest fapt, pe lîngă numeroase al
tele. a dovedit încă o dată cit de 
fallsă este afirmația: „unui luptător îi 
trebuie cel puțin 5—6 ani ca să se 
poată clasa pe un loc fruntaș".

c) Cantitatea de muncă a antreno
rilor a fost insuficientă. Ia fel ca și 
calitatea muncii prestată de ei. La 
nivelul atins de sportul de perfor
manță pe plan internațional nu 
se poate ajunge decît prin an
trenamente riguros planificate, cu 
conținut bogat. Sportivului care vrea 
să atingă performanță trebuie să-i 
pretindem multă seriozitate, conșt in- 
ciozitate și muncă perseverentă. în
trebuințarea acelorași sportivi, cînd 
la o disciplină cînd la alta nu a slu- 

șov, Voința Iași — Dinamo Oradea 
(partidele Știința Timișoara — Ști
ința București și Știința Gluj — Ști
ința Craiova au fost amînate); femi
nin : Știința București — Voința Tg. 
Mureș, Voința Oradea — Mureșul 
Tg. Mureș, C.S. Oradea — Construc
torul București, Voința Brașov — 
Progresul București, Petrolul Ploiești 
— Știința Cluj. 

jit nici luptelor clasice nici luptelor 
libere.

Membrii comisiilor regionale și 
orășenești de lupte au vizitat de prea 
puține ori sălile de sport, nu au ur
mărit cum se desfășoară antrenamen
tele. Nici F.RjL. nu a făcut acest lucru 
mai ales în anul 1960 cînd membrii 
birouhii federal au asistat la prea pu
ține antrenamente în țară.

1. Antrenamentele de „libere" să 
se desfășoare fie la ore diferite, fie 
în alte zile decît cele rezervate „cla
sicelor". Să fie delimitată participa
rea sportivilor, care trebuie să op
teze ori pentru o disciplină, ori pen
tru alta, făcîndu-se excepții doar în 
cazuri bine justificate.

2. Antrenorii să-și împrospăteze cu
noștințele de lupte libere.

3. Colegiul de antrenori să fixeze 
un „barem minim" de procedee teh
nice pentru fiecare antrenor (în func
ție de categoria de clasificare) pe 
care acesta le va preda sportivilor.

Pentru o mai bună însușire a "pro
cedeelor sugerăm ca din cele 100 de 
procedee predate la cursul inițiat de 
federație să fie fixate pe bază de 
săli de antrenament cîte 10 acțiuni 
tehnice obligatorii.

4. F.R.L. trebuie să hotărască oda
tă în problema antrenoriior-arbitri. 
Nu este permis ca aceștia să figureze 
în calitate de arbitru la întîlnirile 
sportivilor pe care îi antrenează, sau 
la care ei sînt direct interesați. De 
asemenea, nu au ce căuta Ia com
petiții acei arbitri care nu știu să 
deosebească luptele libere de cele 
clasice. Pentru aceasta propunem or
ganizarea unor cursuri de arbitri de 
„libere" pe plan local. Aci, pot par
ticipa foștii sportivi fruntași din a-, 
ceasta disciplină.

Selecționata divizionara 
a învins Combinata 

bucureșteană
Pregătindu-se în vederea turneului 

internațional care va avea loc, la 
Budapesta, la sfîrșitul săptămînii 
viitoare Selecționata divizionară a 
susținut aseară un joc de antrena
ment, cu public, în compania unei 
Combinate a cluburilor bucureștene. 
Meciul s-a terminat cu rezultatul de 
11—3 (2—2. 7—0, 2—1), în favoarea 
Selecționatei.

Cele 14 puncte aîe partidei au fost 
înscrise de: Varga (2), Czaka (2), 
Calamar (2), Cazan II (2), Ioano- 
vâdi. 'Ferenczi și Tiriac, respectiv: 
Otvos (2) și Kedvcs

Pregătirile Selecționatei divizionare 
continuă asfă-seară și mîine seară cînd 
lotul va întîlni o combinată C.C.A.-f- 
Știința Cluj și, respectiv, Selecționata 
București. întîlnirile vor avea loc pe 
patinoarul din parcul „23 August" cu 
începere de la ora 19.30.

La săniușJ

Iritr-o singură noapte, Capitala a 
îmbrăcat haina albă de nea. Cine 
i-a mai putut convinge, a doua zi.

DIN POȘTA ZILEI
întreceri sportive ia Slănic

Asociația sportivă Energia Slănic 
din raionul Teleajen a organizat, de 
curînd, cu sprijinul consiliului orășe
nesc U.C.F.S., competiții de șah, te
nis de masă și popice. întrecerile 
s-au desfășurat la Clubul muncito
resc de la Salina Slănic și s-au 
bucurat de o bogată participare a 
sportivilor din asociațiile Voința Pră- 
jani, Progresul, Știința și Energia 
din localitate. La șah, pe primul loc 
s-a clasat echipa asociației Voința 
Prăjani care a învins pe Progresul 
Slănic cu scorul de 4—1. La tenis 
de masă cel mai bun a fost tînărul. 
Vasile Donciu de la asociația Pro
gresul, iar la popice concursul a 
fost cîștigat de prima echipă a aso
ciației Energia Slănic.

Gh. Nilă — coresp.

Concurs de schi pe muntele 
Semenic

Zăpada căzută în ultimele zile pe 
muntele Semenic a făcut posibilă 
organizarea unui concurs de schi la 
care au participat peste 80 de băieți 
și fete, elevi ai școlilor din Reșița. 
Iată cîștigătorii probelor: MASCU
LIN : slalom special : Nicolae Bîtea; 
fond 5 km: Ion Georgevici; FEMI
NIN : slalom special: Rodica Arde- 
leami; fond 3 km : Heidi Heciny.

lancu Plăvițiu — coresp.

„Cupa de iarnă" la tenis 
de masă, în orațul Tg. Mureș

Opt echipe masculine și șase femi
nine participă la întrecerile de tenis 
de masă dotate cu „Cupa de iarnă". 

pe cei mici să-și intîrzle joaca lor 
de sezon — săniușul — măcar cu 
o oră...

După jocurile consumate pînă în pre
zent, clasamentele au următoarea în-; 
fățișare: MASCULIN: 1. Harghita L 
12 p.; 2. Lemnarul II 12 p.; 3. Har-: 
ghita II 10 p.; 4. Oțelul roșu 10 P-;
5. Fabrica de zahăr 9 p.; 6. Lemna-: 
rul I 8 p.; 7. Sanitarul I 7 p.; 8. 
Sanitarul II 6 p. FEMININ : 1. Har
ghita 9 p.; 2. Lemnarul 9 p.; 3. 
Surdo-muți 7 p.; 4. Fabrica de za
hăr 7. p.; 5. Sanitarul 6 p.; 6. Cons-: 
tractorul 2 p.

I. Păuș — coresp.

De la I. E. B. S.
La jocul de handbal R.P.R.—’ 

U.R.S.S. din cadrul preliminariilor 
Campionatului Mondial, care va avea 
loc î.n Sala Floreasca duminică 15 
ianuarie a. c._ accesul ziariștilor po
sesori de carnete verzi însoțite de 
delegație, va fi permis numai în li
mita locurilor Tezervate la masa pre
sei fiecărui ziar. Pentru acest joc 
carnetele de intrare ale arbitrilor și 
antrenorilor de handbal nu sînt va-: 
labile.

Se anunță și pe această cale că 
jocul se va radio-televiza.

★

Pentru întîlnirea internațională de 
baschet feminin din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni" dintre Rapid 
și A.Z.S. A.W.F. sînt valabile ur
mătoarele permise: albastre și roșii 
din piele, albastre dermatin cu ștam
pila baschet, gris dermatin cu ștam- 
pila baschet, verzi de ziariști (în li
mita locurilor repartizate la masa 
presei pentru fiecare ziar), precum și 
de antrenori și arbitri de baschet.

Rezumat : In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștii clubului Dinamo lucrează 
ca hamali la fabrica de piine. Ei sînt obligați 
să joace un meci cu echipa germană Luftwaffe, 

vni
Planul lui Vaska și Kotka era de a afla inten- 
ile echipei germane pentru meciul cu rușii. De 
:eea, Vaska îl duse pe Kotka la cabina nemților 

acolo îl urcă pe acoperișul de seînduri, de 
nde acesta trebuia să vadă și să audă tot ce 
irbesc fotbaliștii. Iată că sosiră nemții împreună 
i Globn, antrenorul echipei Ruh, care fusese 
.es arbitru ai întîlnirii.

Intrînd în cabină, Globa începu să le spună 
despre fotbaliștii kieveni : „Așa-zisa echipă a
brutarilor e formată din jucătorii fostei echipe 
Dinamo. Majoritatea dintre ei sînt maeștri. Cen
trul atacant Korj, de pildă, are un joc subtil 
și-i periculos la poartă. Dar și Kuzenko, mijlo
cașul centru, trage niște bombe ! Nu trebuie 
uitat nici experimentatul portar Rusievici". Antre
norul echipei Luftwaffe scoase dintr-o cutie de 
chibrituri 11 bețe pe care le înșiră pe masă, în
chipuind o echipă pe teren. Apoi, aprinzînd un 
chibrit îl apropie de bățul care-1 reprezenta pe 
portarul echipei kievene. Gămălia de fosfor se

aprinse. Același lucru făcut și cu bățul ce repre
zenta pe mijlocașul centru. „Otto și Moritz — zise 
el, privind semnificativ spre doi dintre jucă
torii săi, ne-am înțeles, îi dau în seama voastră*. 
Cînd Kotka și Vaska le spuse kievenilor cele aflate 
Sviridov zise ; ,,E clar ! Vor să ne ..potcovească4*, 
iar pe Kolea și Vanea să-i scoată de pe teren. In 
orice caz, orice s-ar întîmpla, nici unul să nu se 
lase provocat. Altfel se încinge o încăierare de 
nu ne mai culegem nici oscioarele".

După această consfătuire echipele ieșiră pe teren 
pentru încălzire. Ecliipa kieveană fu primită cu o 
explozie de aplauze și exclamații de bucurie. ,,In

admisibil - exclamă nervos domnul Erlinger, co
mandantul SS - au ieșit cu tricouri roșii, cu
loarea bolșevicilor. Am să-i pedepsesc exemplar !*. 
După încălzire jucătorii se retraseră în cabine. 
Aici veni arbitrul, care-i spuse lui Svindov : „Co
mandamentul e supărat din cauza tricourilor. Sper 
că știi - urmă el cu asprime - cum se cuvine să 
răspundeți la salutul oaspeților. Să salutați cu 
,Weil Hitler44. „Asta acum o aud pentru prima 

oară, răspunse Sviridov. Noi știm salutul nostru, 
obișnuit î „Fizkult-ura !“

[Urmare in numărul viitor]^



„CUPA OLIMPIA", UN CONCURS TRADIȚIONAL

Piftiile Postăvarului găzduiesc azi 
ți mine un important concurs de 
schi ,,Cupa Olimpia", organizat de 
clubul sportiv Olimpia Brașov. O în
trecere tradițională, încheiată în fie
care din edițiile precedente cu spec
tacole atrăgătoare, cu dispute pasio
nante între cei mai buni schiori ai 
țării.

In mod deosebit trebuie mențio
nat că în cadrul acestei competiții 
iau startul oficial fondiștii, săritori; 
și concurențij combinatei nordice, care 
în săntămrnile trecute nu au avut 
prilejul să participe la întreceri ofi
ciale.

Probele concursului dotat cu „Cupa 
Olimoia", care va fi decernată clu
bului sail asociației sportive cu cel 
mai bun punctaj, se vor desfășura 
dună următorul program: azi ; sla
lom uriaș pentru seniori, senioare, 
juniori și junioare ca și fond senir 
ori, senioare, juniori și junioare; 
mîine: slalom special pentru toate 
categoriile (în Kantzer), ștafete pen
tru toate categoriile, sărituri speciale 
pentru seniori și juniori.

Intre două mari 
întreceri

(Urmare din pag. 1)

tot ceea ce handbalul în 7 îl poate oferi. 
Marți seara, în ciuda victoriei pe deplin 
meritate, n-a prea fost așa. Fetele din 
echipa noastră au luat handbalului tot 
coca ce are mai frumos : contraatacul. 
Adică, respirația. Suflul care ridică tri
bunele. In zadar a încercat Irina să a- 
runce cîteva mingi spre semicercul ad
vers, Titirezul din poarta oaspetelor le-a 
cules pe toate.

★

Echipa Științei a cam crescut In... 
greutate. E tare greu să te strecori astfel 
prin năvodul închis al apărării.

★

Nu ne rămîne decit să aplaudăm (to
tuși) calificarea fetelor, să le dorim noi 
succese (mai convingătoare) și, să ne 
întihiim mîine seara, tot la Floreasca, 
unde băieții au un joc și mai greu, li 
îptilnesc pv sportivii sovietici, cei care 
i au învins pe canadieni, la hochei, nu
mai după 7 ani de puc și care ne-au în
vins pe noi la handbal în 7 cînd multi 
ti credeau încă la început.

Mîine seară avem de recuperat un han- 
di cap recuperabil.

SPORTUL POPULAR 
jPag. a-iț.

Bujor Pipoș (Dinamo Brașov) unul 
din favorijii probei de sărituri 

Foto: B. Ciobanu

hU, la linia de trei metri.

S-ar părea că elementul tehnic 
căruia i s-a dat o deosebită 
atenție în pregătire, a fost 

serviciul. Acesta, deși este executat 
de cele mai multe ori de jos, și de 
sus din față, totuși a reușit să con
tribuie la realizarea a foarte multe 
puncte in decursul unui ioc. Astfel, 
în partidă cu C.P.B., echipa Dinamo 
a realizat 17 puncte direct din ser
viciu, dintr-un total de 45; în jocul 
cu Farul Constanța, Știința Cluj a 
totalizat 19 puncte direct din ser
viciu, dintr-un total de 56, iar în 
meciul Cu Olimpia Brașov, Progresul 
București a obținut în acest fel 23 
de puncte dintr-un total de 58. rea
lizate în cele cinci seturi.

Aceste cifre • oglindesc clăr faptul 
că preluarea mingilor din serviciu 
constituie cea mai negativă parte 
din pregătirea jucătoarelor, ceea ce 
a contribuit în foarte mare măsură 
la nivelul scăzut al unor partide 
din prima partb a campionatului. Din 
cauza preluărilor greșite a existat 
un foarte mare dezechilibru între 
atac și apărare, mingea fiind de 
puține ori jucată în condiții normale. 
Pentru remedierea acestor serioase 
lacune, este necesar ca fiecare an
trenor să depisteze cauzele acestor 
greșeli (una dintre ele fiind așe
zarea — de multe cri greșită — a 
jucătoarelor pe teren) si. prin exer
ciții speciale și atrăgătoare să-și 
pregătească cît maț bine sportivele 
pentru returul campionatului.

Din meciurile disputate pînă acum 
a reieșit că tactica în atac a echi
pelor participante, a fost simplă, 
bazîndu-se mai ales pe combinații 
cu pase scurte și lungi. In aceste 
combinații tactice nu a existat din 
partea ridicătoarelor o alternare ju
dicioasă a paselor, ceea ce explică 
în mare măsură iocul șablon al 
echipelor noastre. Totuși, la unele 
formații (în special, Dinamo și Ra
pid) s-^ mai efectuat atît intrarea 
unei jucătoare din linia a doua (din 
zona 1) în linia I. In unele situații 
— foarte rar însă — atacul a fost 
efectuat din prima pasă.

In ceea ce privește tactica în apă
rare, sistemele defensive au fost uti
lizate de echipele noastre cu nume
roase confuzii. Acestea an fost evi
dențe la echipele care aplică siste
mul defensiv cu centrul clo-i retras. 
Pentru aceasta se recomandă ca ju- 
cătoarea care nu participă la blocaj 
și asigură diagonala scurtă să se 
deplaseze, mult spre interior, pînă 

pentru a

Primele îniiiniri oficiale 
ale anului 1961

Mîine, în întreaga țară se deschide 
în mod oficial activitatea pugilistică 
pe anul 1961. Este vorba de concursul 
republican individual de calificare se
niori și de campionatul republican in
dividual de juniori.

Intr-adevăr, atît boxerii senior) (de 
categoria a 11-a și a 111-a) partici
pant! la concursul de calificare, cît 
și juniorii, vor da primele asalturi 
pentru a obține succese, cu atît mai 
mult cu cît ambele competiții sînt 
eliminatorii. Întrecerile din prima eta
pă (raională) a celor două competiții 
sînt programate să se încheie la 29 
ianuarie.

Comisiile raionale și orășenești de 
box — în competenta cărora intră 
organizarea primei etape din aceste 
competiții — trebuie să ia toate mă
surile pentru a asigura întîlnirilor 
6 desfășurare cît mai bună. Fede
rația de specialitate face apel — și 
pe această cale — la arbitrii dele
gați să conducă primele întîlniri, ca 
aceștia să dea toată atenția dispute
lor, să acorde asemenea decizii î-neît 
în etapa următoare să se califice cu 
adevărat cei mai buni pugiliști pre- 
zenți la startul competițiilor.

Urăm boxerilor participant la pri
mele întîlniri oficiale ale anului 1961 
succes deplin în întreceri 1

Reuniune la clubul
„Gri vița Roșie“

Mîine dimineață, înceiptod de la 
ora 10. va avea loc în sala clubului 
C.F.R. Grivița Roșie (calea Griviței 
379) o reuniune de box organizată 
de asociația sportivă Locomotiva Gri- 
vița Roșie. Printre altele sînt pro
gramate următoarele întîlniri : T. 
Crîngașu (Gr. Roșie) — I. Dobre 
(S.P.C.), Gh. Tănase (Gr. Roșie) — 
Gr. Dragoș (T. Noi), FI. Onisei (Gr. 
Roșie) — St. Comaroni (T. Noi), 
C. Crud-u (S.P.C.) — I. Ion (C.P.B.).

Cit mai sus, pc scara măiestriei (li)
prelua mingile care ar ateriza îna
poia blocajului, în zona 6. Res
pectiva jucătoare va trebui să aibă 
o poziție fundamentală accentuată și 
să nu intervină niciodată la mingile 
trase pe diagonala lungă. Este de 
dorit ca să șe pregătească foarte 
bine unul din cele două sisteme 
defensive, de preferință sistemul cu 
centrul doi retras, pentru ca în func
ție de atacul advers să. fie utilizat 
sistemul cei mai eficace.

Paralel cu pregătirea fizică, tehnică 
și tacticăj antrenorul trebuie să acorde 
aceeași importanță și pregătirii teo
retice a jucătoarelor. S-a observat 
că puține voleibaliste au avut o orien
tare tactică corespunzătoare pe par
cursul jocurilor. Aceasta dovedește 
că pregătirea teoretică este total ne
satisfăcătoare, antrenorilor revenin- 
du-le sarcina de a-și pregăti juc

• l|.O-

O fotografie din care antrenorii echipelor bucureștene Dinamo și Metalul pot 
trage învățăminte pentru viitor. Antrenorul metalurgist (Dinu Nicolau): poziția 
dezechilibrată din care execută lovitură de atac jucă’oarea Cecilia Capcalo; 
antrenorul dinamovist (Gh. Constanlinescu): orientarea blocajului la care parti

cipă Lia Vansa și Florina Teodorescu.

fete. L M&asă '

„Cupa Voința44 începe azi
Iubitorii tenisului de masă din Ca

pitală vor avea prilejul astăzi și mîine 
să urmărească prima competiție a a- 
nultii în sportul lor preferat. Esta 
vorba, așa cum se știe, de „Cupa 
Voința" care are și caracterul unui 
Concurs de verificare pentru membrii

Programul întîlnirilor internaționale de tenis de mas; 
din ianuarie la care participă sportivii noștri

După cum se știe, ultima decadă a acestei luni va supune pe re
prezentanții tenisului de masă romînesc la cîteva examene importante 
fn primul rînd este vorba de întilriirea bilaterală dintre reprezentativei* 
masculine și feminine ale R. P. Romîne și R. P. Ungare, care se vi 
desfășura sîmibătă 21 ianuarie la Budapesta. A doua zi, capitala R. P 
Ungare va găzdiui două interesante turnee individuale în care se voi 
întrece cei mai buni jucători și jucătoare din cele două țări.

De la Budapesta, sportivii noștri vor pleca în R. S. Cehoslovacă 
unde la 25 ianuarie la Kosice vor susține întîlniri cu reprezentativele 
locale. Două zile mai târziu, jucătoarele și jucătorii romîni se vor afla 
la Prag-a, unde vor primi replica unor selecționate praigheze. Tot în 
capitala R. S. Cehoslovace, dar în zilele de 28 și 29 ianuarie, vor avea 
loc campionatele internaționale ale acestei țări. In sfîrșit, în ultima 
zi a lunii, fa Gottwaldov sînt programate întîlniri între selecționatei* 
orașului și echipele noastre.

Meciul C. C. A.—Știința Cluj domina 
etapa a ll-a a campionatului masculin

A doua etapă a campionatului mas
culin de volei programează pentru 
mîine doar cinci partide. A șasea a 
avut loc marți în Capitală.

Cel mai important joc a.l etapei se 
dispută în Capitală, unde se vor în- 
tîlni echipele C.C.A. și Știința Oluj. 
In provincie — două meciuri echili
brate : Petrolul Ploiești—Jiul Petro
șani și Farul Constanța — Victoria 
București. în celelalte două partide 
care vor avea loc în țară, Tractorul 
Brașov va primi vizita echipei cam
pioane Rapid București, iar Știința 
Galați va juca în compania formației 
bucureștene Dinamo.

toarele și din acest punct de vedere.
De modul cum antrenorii au știut 

să îmbine factorii antrenamentului 
menționați mai sus cu calitățile mo
rale și de voință ale jucătoarelor, 
de exigența pe care au avut-o sau 
n-au avut-o față de echipa lor, a 
depins puterea de luptă manifestată 
de fiecare formație în parte. In aceas- 
tă 'direcție mai este de lucrat la 
Țesătura Iași, Progresul București și 
Știința Cluj, în timp ce o serie de 
formații, printre care Metalul, Farul, 
Olimpia, Sănătatea, C.S.M. Cluj și 
C.S.M. Sibiu au dovedit că sînt ca
pabile să lupte cu multă dîrzenie 
pentru cucerirea celor două puncte. 
Tot la acest capitol se cuvine să 
mai adăugăm cîteva cuvinte în plus 
despre echipele Sănătatea București, 
Țesătura Iași și C.S.M. Sibiu. Sînt 

loturilor republicane, eu excepția 
Negulescu, Cobîrzan și Rethi can 
pregătesc la Cluj.

Competiția are loc în sala de sq 
din str. Mendeleev nr. 34, azi de 
orele 9 și 17 și mîine de la ora 9.

înaintea jocurilor de mîine, cla 
mental se prezintă astfel :

1. Progr. Buc. 2 2 0 6:3 ( 127:126
2. Știința Cluj 1 1 0 3:0 ( 45: 25
3. Rapid Buc. 1 1 0 3:0 ( 45: 27
4. Dinamo Buc. 1 1 0 3:0 ( 46: 31
5. J-iuf Petroș. 1 1 0 3:2 ( 70: 65
6. Victoria Buc. 1 1 0 3:2 ( 65: 67
7. Știința Țim. o 0 2 2:6 ( 98:112
8. Petrol Ploiești 1 0 1 2:3 ( 67: 65
9. C. C. A. 1 0 1 2:3 ( 65: 70
10. Farul C-ța 1 0 1 1:3 ( 55: 60
11. Tract. Brașov 1 0 1 0:3 ( 31: 46
12. Știința Galați 1 0 1 0:3 ( 25: 45;

singurele care au „reușit" perl 
manța să piardă seturi ta zei 
Este inadmisibil pentru o lormi 
din primul campionat al țării sa 
poată realiza nici un punct de-a 1 
gul unui set 1

In cele 66 de partide disput 
cu ocazia primei părți a campio 
tului feminin pe 1960—1961 au i( 
în evidență o serie de tinere. « 
bine pregătite și îndrumate, vor pu 
ajunge în rîndul celor mai bu 
Este vorba de. Angela Dancu, Ren 
Mischenger (Olimpia Brașov), Do 
Tărășan (Știința Cluj), Ileana Ron 
I (C.S.M. Sibiu) și Daniela Iar 
(Dinamo București). Multe jucăto 
talentate sînt, la Știința Cluj, < 
această echipă n-a îndreptățit așt 
țările, cel puțin în meciurile disi 
tate pînă acum. Mai mult, o se 
de sportive din această forma 
printre care Dana. Golimas. par a 
în regres. Iată o situație la care t 
buie să reflecteze atît antreno 
echipei cît și conducerea secției 
a clubului.

Deși s-a desfășurat în condiții n< 
male, în prima parte a r.ampiona 
lui au existat și o serie de greut 
printre care lipsa unei planificări ju: 
a sălilor bucureștene, ceea ce a fă< 
ca orele de antrenament ale ur 
echipe să fie necorespunzătoare și 1 
suficiente ; din partea conducerii ur 
cluburi a existat cîte o dată indi 
rență față de aceste condiții de luc: 
care s-au reflectat în calitatea mun 
depuse de antrenori (deci și în < 
lit.atea partidelor); în plus, o se: 
de materiale (este vorba în spec 
de mingi) au fost insuficiente 
număr, iar calitatea lor ar trei 
îmbunătățită.

Antrenorii așteaptă mai mult sp 
fin și din partea F.R. Volei. Aceas 
în special în ceea ce privește îndr 
măriile și controlul în muncă,

Pînă la reluarea campionatului rr 
este suficient timp pentru remed: 
rea unora dintre lipsurile arătate m 
sus. Datoria antrenorilor este să 
preocupe permanent de pregătir 
jucătoarelor și de promovarea tiner 
lor elemente talentate. Trebuie a: 
gurată o orientare nouă și unitară 
pregătirea sportivelor și echipelor 
volei, pentru formarea unui stil r 
mînesc de joc, adecvat calității 
fizice și posibilităților jucătoarei 
noastre.

Nu putem încheia aceste rîndu 
fără a adresa cîteva cuvinte și juc 
toarelor: ele însele trebuie să 
preocupe mai mnl-t de pregătirea lc 
să nu ■ aștepte totul de la nrdrenc

Prof. N1CQLAE TARCHiLA
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TURHEUL BALCANIC SE BUCURA 

DE MULT INTERES ÎN TURCIA
w- Meciul Steagului roșu așteptat cu viu interes — Cum se

dispută turneul — Pregătiri pentru jocul din aprilie

Pe lista competițiilor internaționale 
și-a înscris, de cUrînd, numele o nouă 
întrecere, menită să cunoască un deo
sebit succes : turneul balcanic de fot
bal. Cititorii noștri știu că această 
competiție este rezervată echipelor de 
club clasate pe locul 2 în campiona
tele țărilor respective și că la prima 
sa ediție și-au dat adeziunea, cinci 
federații, din Turcia, Albania, Grecia, 
Bulgaria și Romînia. Federațiile de 
specialitate din aceste țări și-au de
semnat echipele (Fenerbahce Istanbul, 
Partizan Tirana, A.E.K. Atena, Lev
schi Sofia și Steagul roșu Brașov) și 
la 8 ianuarie s-a dat — cum se spune 
— startul în întrecere: la Istanbul 
s-au întâlnit Fenerbahce și Levschi 
(0—0). Acest meci inaugural, a fost 
condus cum se știe de trei arbitri 
romîni: Mihai Popa, Mircea CruțescU 
și Niculae Mihăilescu. Arbitrii s-au 
înapoiat în Capitală joi seară și ieri 
am avut prilejul să stăm de vorbă 
cu ei despre meciul de la Istanbul, 
despre turneul In sine 
lucruri interesante pe 
mai jos.

și despre alte 
care le redăm

Primul lucru subliniat de arbitrii 
noștri a fost interesul deosebit stîrnit 
de acest joc și, în special, de com
petiția balcanică.

—- Să știți că In Turcia se acordă 
mare importantă acestui turneu bal
canic — ne-a spus M. Poipa. La 
meciul Fenerbahce — Levschi au a- 
sistat, tn ciuda timpului defavorabil, 
peste 15.000 de spectatori. întreaga 
presă — de specialitate sau numai cu 
rubrici sportive — au rezervat spații 
mari cronicii acestui joc. Pe de altă 
parte, din discuțiile avute cu mem
bri ai clubului Fenerbahce am con
statat același interes. De altfel, pre
ședintele clubului, Faruk Ilgaz s-a de
plasat personal la Atena pentru a 
trata direct cu conducerea clubului 
grec A.E.K. datele jocurilor și amă
nuntele de organizare.

Conducătorul secției de fotbal a clu
bului Fenerbahce, Niazi Sel, mi-a spus 
intr-o discuție că cercurile sportive din 
Istanbul comentează in modul cel

Fază din meciul Fenerbahce — Levski. Fundașul dreapta bulgar, Hristov, respinge 
cu capul mingea urmărită de interul stingă al echipei Fenerbahce, țnlernafionului 

Kadri. Al patrulea de la stingă la dreapta, arbitrul M. Popa.

2

mai favorabil contribuția însemnată 
a delegației federației romîne la orga
nizarea competiției.

— Cum este așteptat jocul cu Stea
gul roșu ?

De data aceasta ne-a răspuns N. 
Mihăilescu :

— Cu mare interes. De altfel, fot
balul nostru este apreciat în Turcia. 
Federația se și glndește la meciul cu 
echipa Rominiei, din aprilie. Selecțio
nerul unic și-a început pregătirile și 
la partida Fenerbahce — Levschi a 
urmărit forma la o serie de selecțio- 
nabili.

— Partida Fenerbahce — Steagul 
roșu se va disputa la 8 martie — 
a continuat M. Cruțescu. Clubul din 
Istanbul insă, dorește ca echipa noa
stră să mai joace două meciuri, unul 
la Istanbul și altul la Ankara sun 
în alt oraș, urmltid ca la vizita e- 
chipei sale în Romînia Steagul roșu 
să-i asigure un turneu similar.

— Cum a fost jocul Fenerbahce — 
Levschi ?

— Foarte disputat — a răspuns M. 
Popa. Deși terenul a fost greu, e- 
chipele au luptat mult și în viteză, 
mai ales Fenerbahce. Ambele formații 
s-au dovedit foarte bine pregătite din 
punct de vedere fizic și tehnic și, lu
cru demn de subliniat, foarte disci
plinate

— Ce valoare au cele două echipe ?
— Bună. Folosind o comparație, aș 

putea spune că sînt de valoarea Pe
trolului tn forma sa bună. Steagul 
roșu are însă șanse, cu condiția să se 
pregătească în consecință.

— încă o întrebare : cum se dispută 
turneul?

— Fiind mai mult de patru echipe, 
el se va desfășura după sistemul cam
pionat, adică fiecare ou fiecare, tur- 
retur.

★

In încheiere am vrut să-i întrebăm 
cum a fost apreciat arbitrajul. Drept 
răspuns ne-au întins ziarele, în care 
am găsit aprecieri măgulitoare cu 
privire la conducerea meciului. Cum 
și presa bulgară de specialitate a avut 
numai cuvinte bune despre arbitri re
zultă că M. Popa, M. Cruțescu și N. 
Mihăilescu, s-au achitat 
de sarcina avută.

conștiincios

(P- g )

CONCURS PENTRU JUNIORI Șl TINERET 
IN SALA FLOREASCA II

O spectaculoasă sărituri m inUțimo dintr-un concurs de sală la Floreasca.

Prin concursul organizat de comi
sia de atletism a orașului București 
se inaugurează oficial activitatea de 
atletism pe anul 1961. Concursul de 
debut — dotat cu .Cupa Unirii* — 
are loc astăzi și miine în sala Flo
reasca II din Capitală. La întreceri 
vor lua parte juniori și junioare din 
categ. I, a II-a și tineret, care au 
prilejul unei bune verificări înaintea 
campionatelor republicane de juniori 
pe teren acoperit programate pentru 
sfîrșitul săptănrinii viitoare în Capi
tală.

Programul concursului de astăzi și 
mîine are următoarea înfățișare:

SIMBATA: de la ora 19,30: prăjină 
(I, II, T), greutate B (I, II, T) și 
triplu salt (1, T); DUMINICĂ: ora 
8,30: 40 mg F (I. II, T); ora 8,50: 
55 mg B (I, II, T); ora 9,15: 40 și 
50 m F (I, II, T); ora 9 40: 50 m B 
(I, II, T); ora 10,15: înălțime B 
(I, II) și greutate F (I, II); ora 
11,30: lungime B și F (I, II); ora 
13,10: înălțime F (I, II).

Duminică, la ora 12,00, se va da 
startul din fața sălii Floreasca in
tr-o cursă de cros pentru junioare 
(600 m) și la ora 12,15 în crosul 
juniorilor (1-500 m).

VOM AVEA VARIANTE CU 12 REZULTATE
LA CONCURSUL PRONJSPORT DE MIINE?

Prono-

(camp.

II.

111.

IV. 
V.

VI.

VII. 
VIII.

IX.

X.

XI.

Bofogna (câmp.

Vești din Brazilia
In urma unei convorbiri telefonice 

cu tov. A. Petroșanii, conducătorul lo
tului de fotbaliști romîni aflat în Bra
zilia, am aflat unele amănunte în le
gătură Cu turneul în curs de desfășu
rare. Joi seară, cînd a avut loc con
vorbirea telefonică, lotul se afla Ia 
Recife. Este probabil ca al treilea meci 
să aibă loc astăzi sau mîine.

(la 125 km), Braga (la 403 km) și 
Leiria (la 154 km).

înseamnă că echipa noastră va juca, 
în cadrul grupei B, la 30 martie, 
1 sau 2 aprilie și 4 aprilie, iar în ca
zul cînd va cîștiga grupa va întîlni, 

,’j 6 aprilie, echipa în-

(C.P.B.), Mihăilescu, 
hai Mihai, Cimpoca, 
Drăgan, Sandu Ion, 
gescu, T. Georgescu

(CCA), Mi

Lotul de tinerei în Liban

în semifinale la 
vingătoare a grupei D (Ungaria, Po
lonia, Franța, Luxemburg).

Fenerbahce-Steagul roșu, la 8 
martie

Cicu
Radu (Rapid), 

Crișan, St. Geor- 
_ .> (Progresul), Băr-
bulescu, Ve licita (Știința), Turcii 
(ICAB), Ivan (TUG) și Tănase (Apro
zar).

Pregătirile vor continua la 18 ia
nuarie cu un nou joc între juniorii din 
lot, și la 22 ianuarie printr-o partidă 
cu o echipă de categorie orășenească.

Iată programul concursului 
sport de mîine:

I. Internazionale — Roma 
italian)
Juventus —• Napoli (camp, ita
lian)

Fiorentina 
italian)

Lecco — Milan (camp, italian) 
Sampdoria — Bari (camp, ita
lian)

Lanerossi — Atalanta 
Italian)

Spal — Udinese (camp, i
Limoges — Toulouse 
Franței)

Grenoble — Lyon (Hupa 
ței) 
Nantes — St. 
Franței)

Valenciennes —
Franței)

Canoes — Nice

(camp.

italian) 
(Cupa

Etienne

Le Havre

Fran-

(Cupa

(Cupa

(Cupa Franței)XII.
Programul este dominat de întrece

rea dintre fruntașele campionatului ita
lian, Internazionale și Roma. Ele s-att 
duelat plnă acum indirect. Meciul de 
miine <le la Milan poate distanța pe 
una dintre cele două formații autori
zate la primul loc. După toate proba
bilitățile atît Inter cit și Fiorentina 
vor utiliza formațiile complete înțele- 
gind prin aceasta posibilele reintrări 
ale lui Angelillo (Inter) și Schiaffino 
(Roma). In acest caz, cele două for-

Pentru lotul de tineret a fost per
fectat un turneu de 2-3 jocuri la Bey- 
ruțh, în Liban, între 22 și 2’9 ianuarie. 
Plecarea lotului urmează să aibă loc 
săptămîna viitoare. Este probabil ca 
turneul să fie prelungit în R.A.U. — 
Provincia Siria.

Pregătirile tinerilor noștri fotbaVști 
continuă. Mîine vor 
meci de verificare și 
echipei Steagul roșu 
aceasta însă, partida 
Brașov.

susține un nou 
tot în compania 
Brașov. De data 
va avea loc la

Datele turneului U.E.F.A.

Am publicat recent componența gru
pelor și programul jocurilor Turneului 
U.E.F.A. de Juniori, care — cum se • 
știe — anul acesta se va desfășura 
în Portugalia. Iată acum șî datele de 
disputare ale jocurilor :

30 martie: 
mei etape

1 aprilie:
II a

2 aprilie: 
etapa a II-a

4 aprilie: partidele etapei a III-a
6 aprilie: semifinalele Turneului (se 

întîlnesc cîștigătorii grupelor A și C 
între ei și cîștigătorii grupelor B și D 
între ei)

8 aprilie: finalele pentru locurile
1 și 3.

Partidele se vor disputa în orașele: 
Lisabona, Oporto (la 320 km de l 'sa- 
bona), Coimbra (ia 224 ku>), Evora

jocurile pe grupe ale pri-

două jocuri din etapa a

celelalte șase meciuri din

Data primului meci al echipei Stea
gul roșu Brașov, în turneul balcanic 
de fotbal rezervat echipelor clasate 
pe locul 2, in campionatele respective, 
a rămas definitiv fixată pentru 8 mar
tie la Istanbul. Conform regulamentu
lui acestei importante competiții, cele 
două echipe — Fenerbahce și Steagul 
roșu și-au comunicat loturile de jucă
tori din care-și vor forma echipele. La 
Steagul roșu, în afara jucătorilor con- 
sacrați, în lot mai figurează fundașul 
Nagy, stoperul Grecea, mijlocașul" Fi- 
Ijmon și înaintașii Năftănăilă, Damian 
și Lupea-nu. Din lotul clubului Fener
bahce nu lipsesc internaționalii Ismail, 
Osman, Naci, Lefter, Kădri,, Hilmi,
Mustafa etc., care au jucat in partida 
cu Levschi Sofia.

Pregătiri pentru turneul de 
juniori de la Cannes

Intre 30 martie și 4 aprilie se 
desfăștirâ la Cannes, în Franța, 
turneu internațional de juniori 
vîrstă de ce] mult 19 ani) la care 
participa 7 echipe străine și AS Can
nes. La acest turneu va participa și o 
echipă de juniori din București. Pre
gătirile. juniorilor bucureșteni încep 
mîine tind va avea loc un joc de trial 
(ora 9, pe terenul Progresul din str. 
dr. Stajcovici). Au fost convocați junio
rii: Ion Vasile, Radu (Metalul), Nunweil- 
ler V, Petrescu, N. Șerban, Nuțu, Stoe- 
ncseu, Vasilescu (Dînarno), Sp. Nicu- 
lescu (Vestitorul), Zaheu, Pândele

va 
un 
(în 
vor

UNDE M ERGEM?
IN CAPITALA 

Azi
ATLETISM: sala Floreasca II, de 

la ora 19.30; întreceri în cadrul con
cursului pentru juniori și tineret.

BASCHET; sala Floreasca, de la 
ora 17,30- Rapid București — A.S.Z. 
A.W.F. (Varșovia) meci în cadrul 
C.C.E. feminin; Rapid — Dinamo 
București, meci în cadrul campiona
tului republican masculin.

TENIS DE MASA:
Mendeleev 
de la ora 
concursului

HOCHEI 
din parcul 
Selecționata divizionară — Combina
ta C.C.A. -Ț Știința Cluj.

Miine
ATLETISM: sala Floreasca II, de 

la ora 8,30: întreceri în cadrul con
cursului pentru juniori și tineret.

BASCHET: sala Dinamo: meciuri 
în cadrul campionatelor republicane" 
Știința Buc. — Voinția Tg. Mureș 
(fem.) la 
gul roșu 
12,00.

VOLEI:
10 00: C.C.A...............................
pionatul republican masculin).

sal,a din str. 
nr. 34, de la ora 9,00 și 

17,00: meciuri în cadrul 
dotat cu „Cupa Voința". 
PE GHEAȚA: pantinoarul 
„23 August", ora 19,30:

Voinția 
ora 8,30; C.C.A. — 
Brașov (mase.) la

sala Floreasca. Ia

Stea- 
ora

ora
Știința Cluj (cattF

BOX: sada clubului C.F.R. Grivifa 
Roșie, de la ora 10,00, reuniune or
ganizată de asociația sportivă Loco
motiva Grivița Roșie,

TENIS DE MASA: sada din sta. 
Mendeleev nr. 34, 
meciuri tn cadrul 
cu „Cupa Voința".

HANDBAL: sada 
ora 17,50: Știința 
și R.P. Romînă —: U.R.S.S.

HOCHEI PE GHEAȚA: patinoarul 
din parcul „23 August", 
Selecționata divizionară 
nata Capitalei

IN ȚARA
Mîine

VOLEI: meciuri în cadrul 
natului republican mascudtn ; 
Tractorul — Rapid Buc.; 
Știința 
trolul
Victoria Buc.

BASCHET: meciuri în cadrul cam
pionatului republican feminin: Ora
dea : Voința — Mureșul și C.S.O.
— Constructorul Buc.; Brașov : 
Voința — Progresul Buc.; Ploiești: 
Petrolul — Știința Cluj; campiona
tul masculin: Tg. Mureș: Dinamo
— •C.S.M. Galați; Iași: Vornța — 
Dinamo Oradea, p-

de la ora 9,00: 
concursului dotat

Floreasca.
- Rapid

de la 
(fem)

Ia ora 19,30:
— Selecțio-

campio-
Brașov:
Galați: 

Dinamo Buc.; PCoiețti: Pe- 
Jiul; Constanța : Farul —

mațn ar fi următoarele : Inter : Bulfon- 
Picchi, Fongarro-Bolehi, 
Balleri-Bicicli, Firmani, 
Lindskog, Corso. Roma : 
Fontana, Corsini-Giuliano, 
nacci-Orlando, Ghiggia, 
Schiaffino, Selmosson.

Să ne oprim puțin și asupra meciu
rilor din Cupa Franței. Toate întîlnirile 
sînt echilibrate. Chiar și cele două în 
care echipe din divizia' A —- Nice și 
St. Etienne — întîlnesc formații din 
divizia secundă, Cannes și, respectiv 
Nantes. Partida Cannes — Nice este 
un veritabil derbi al Sudului, .iar St. 
Etienne este dezavantajată de faptul 
că pentru meciul cu Nantes, care are 
loc la Angers, trebuie să efectueze 
o foarte lungă călătorie.

★
Așa cum am mai anunțat partici- 

panțij pot completa — la alegere — 
buletinele, fie prin semnul „x‘‘ fie prin 
semnele ,,1“, ,,x“, „2“. Se atrage aten
ția că important este locul și nn sem
nul.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 4

— Etapa din 22 ianuarie 1961 —
I. Napoli — Internazionale (cam. 
italian)

", Roma — Lanerossi (camp, ita
lian)

. Atalanta — Fiorentina (camp. 
Italian)

, Bari — Lazio (camp, italian) 
. Udinese — Sampdoria (camp, 
italian)
Juventus — Padova (camp, ita
lian)

Le Havre 
france^

Rouen — Sedan (camp, francez) 
Troyes — Monaco (camp, fran
cez)

. Nice — Toulouse (camp fran
cez)

Grenoble — St. Etienne (camp, 
francez)

Valenciennes 
francez)

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronoexpres 
din 11 ianuarie au ’ 
mătoarele premii :

a

Guarneri, 
Angelillo, 

Cudiccini- 
I.osi, Guar- 
Manfredini,

ll.

III.

IV. 
V.

VI.

VIL

VIII.
IX.

X
XI.

XII.

Categoria
10.356 lei.

Categoria 
1.501 lei.

11-a:

Rennes (camp.

Nimes (camp.

fost stabilite

7 variante a

ur-

cite

lll-a: citea 52 variante a

Categoria a lV-a: 351 variante a
cite 341 lei.

Categoria a V-a: 1.421 variante a
cîte 84 lei.

Categoria a Vl-a: 6.337 variante a
cîte 21 lei.

Ecnd de pre mii: 557.650 lei
Se reportează pentru concursul Pro- 

noexpres de miercuri 18 ianuarie 50.164 
lei la categoria I.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.



Sarcinile perioadei actuale : creșterea nivelului pregătirii 
fizice multilaterale, însușirea și perfecționarea elemente

lor tehnice, dezvoltarea calităților moral-voliiive.

r ------

Ținînd seamă de faptul că anul celei de a XVII-a 
Olimpiade, ca oricare alt an olimpic, a mobilizat 
toate eforturile și toată energia sportivilor, ar fi fost 
de așteptat ca sezonul lui 1961 să fie ceva mai... 
relaxat, așa cum s-a întimplat — cu regularitate — 
cu fiecare din anii care au succedat Olimpiadelor. 
Iată însă că anul 1961 face excepție de la această 
regulă...

Callendarul competițiilor sportive din acest an pre
vede: 13 campionate mondiale, 9 campionate euro-' 
pene, 7 competiții cu caracter balcanic, Jocurile 
Mondiale Universitare de vară și alte zeci și zeci 
de competiții internaționale și meciuri bilaterale.

Deși pînă la începerea celor mai multe din aceste 
mari competiții mai sînt cîteva luni, sportivii noștri 
trebuie să-și intensifice antrenamentele de iarnă și 
să se străduiască (mai ales acum !) să-și asigure 
o temeinică pregătire fizică multilaterală, temelia 
pe care să se poată înălța, In lunile de vară, edi
ficiu! unor performanțe de o valoare internațională 
cît mai ridicată 1

. - - - - * ★ ■ — _ - - - .

Marile rezultate din sezonul 
se fundamentează iarna!

de oară, Un grup alcătuit din cei mai buni alergători de semifond și fond din Capitală se antrenează cu multă sirguinfă 
vederea apropiatelor întreceri internaționale de atletism: Crosul ziarului L’Humanite' la Paris și

Vl-a ediție a Crosului Balcanic de la Sofia.
cea de

in
«

Foto : I. Mihăică
Spre dcos-ebii’e de sporturile sezoniere 

(schi, patinaj, hochei pe gheață) sau de 
jocurile sportive care din cauza formu
lei comped (ionale se găsesc, în timpul 
iernii, în plină activitate, pentru restul 
ramurilor sportive începutul anului coin
cide cu perioada pregătitoare. Tieoria și 
practica disting din punct de vedere al 
particularităților pregătirii sportivilor în 
această perioadă două etape : a) — 
etapa inițială și b) — etapa precompe- 
tițională.

în planificarea procesului de antrena
ment, pornind de la o dată apropiată 
cu cea a începutului de an, etapa ini
țială a perioadei pregătitoare coincide 
cu pregătirea de iarnă a sportivilor. 
Sarcinile acestei etape decurg nemij
locit din cele ale perioadei căreia îi a- 
parținc. Prin urmare, se urmărește ca 
în aceasta etapă să se asigure o creștere 
a nivelului pregătirii fizice multilaterale, 
însușirea unor noi elemente tehnice și 
perfecționarsa aîtora» posedate anterior, 
dezvoltarea calităților moral-volitive.

Selecționarea mijloacelor se va face 
corespunzător acestor sarcini. Astfel, 
pentru rezolvarea pregătirii fiziote multi
laterale se var aplica exercițiile care 
duc la dezvoltarea calităților fizice de 
bază. în â-c-est sens, folosirea mijloa
celor gimnasticii de bază (prin exerci
țiile sale analitice) și a celei sportive 
(exerciții la aparate) ajută la dezvolta
rea armonioasă și multilaterală, ca ur
mai'© a creșterii continue și coordonate 
a grupelor musculare mari și miei care 
participă în diverse proporții în miș
cările specifice ale sportului respectiv, 
în același sens vor acționa și exercițiile 
cu alergări, sărituri și aruncări, adap
tate cît mai mult mișcărilor specifice 
ramurii în care se specializează sporti
vul. Folosind, de exemplu, săriturile ca 
mijloc atletic pentru pregătirea de iarnă 
a fotbalistului, antrenorul nu va cere 
o execuție de săritură clasică, peste 
ștachetă, ci va aplica o mișcare care 
să dezvolte detenta jucătorului pentru 
realizarea unei sărituri cît mai apro
piate ca structură (tehnică) de cea care 
se întîlnește frecvent în timpul jocului.

Un alt mijloc il constituie folosirea 
sporturilor ajutătoare, adică a «.celor 
sporturi care prin specificul elementelor 
tehnice, a ritmului de desfășurare și a 
problemelor motrice pe căițe le rezolvă 
își aduc contribuția la ridicarea nive
lului pregătirii fizice generale, adică la 
dezvoltarea calităților fizice de bază 
(forță, viteză, rezistență, îndemânare) și 
la formarea de deprinderi și cunoștințe 
motrice necesare perfecționării în ra
mura sportivă respectivă. îndeosebi 
schiul, patinajul, hocheiuil, halterele și 
joc’.Tile sportive sînt foarte miilt folo
site în acest scop. Sporturile ajutătoare

- prin diversitatea lor - contribuie la 
mărirea interesului participării sporti
vului p'sntru pregătirea sa.

în această etapă se rezolvă, in parte, 
și sarcina pregătirii fizice speciale, adică 
se creează pi emisele specifice însușirii 
și perfecționării elementelor de tehnică. 
Spunem că adeastă sarcină se rezolvă 
numai in parte, deoarece ea devine do
minantă în etapa a H-a a perioadei 
pregătitoare. Mijloacele de bază ale pre
gătirii fizice speciale și tehnico-sportivc 
din această etapă sînt reprezentate prin 
elementele mișcărilor și acțiunile spe
cifice sportului respectiv, uneori în
greuiate sau ușurate ca execuție (de 
exemplu, îngreuierea sau ușuraflea o- 
biecbului de joc sau de concurs etc).

Toate aceste mijloace se încadrează în 
lecții de antrenament eu sarcini și con
ținut bine determinat. Lecțiile cu profil 
de pregătire fizică generală se formează 
din mijloacele mai multor ramuri de 
sport (gimnastică și atletism; jocuri și 
gimnastică sau jocuri și atletism) sau 
numai cu mijloacele unei anumite ra
muri sportive, ajutătoare (cros, schi, 
baschet sau înot).

Lecțiile cu profil de pregătire fizică 
specială și tehnico-sportivă realizează, 
în partea lor fundamentală, sarcina prin
cipală care urmărește executarea șl re
petarea diferitelor elemente de tehnică 
sau prelucrarea unei calități fizice spe
cifice fiecărui sport în parte.

Durata acestei perioade este în funcție 
de timpul care răraîne dintre sfîrșitul 
perioadei de tranziție și începutul celei 
competiționale, ca și de condițiile cli
materice. Pentru sportivii tineri N. G. 
Ozolia recomandă o durată de 5-6 luni, 
care scade la 3-4 luni pentru unii spor
tivi, consacrați, la anumite discipline. 
Din acest total, etapei de iarnă i se a- 
fectează, în mede ca 1/3. Această mo
dificare de orientare în periodizarea și 
în conținutul perioadei este urmarea 
firească a îmbunătățirii concepției me
todologice asupra antrenamentului spor
tiv.

Pregătirea de iarnă va avea loc cît 
mai mult in aer liber, în vederea rea
lizării concomitente a unei pregătiri fi
zice generale, speciale și, totodată, pen
tru călirea organismului. Antrenamentele 
în sală se vor face atunci etnd va fi 
necesar să se lucreze la aparate, cu hal
tere etc.

De felul în care se muncește în această 
perioadă 
rezultate 
fiind că marile rezultate din sezonul de 
vară se fundamentează iarna !

depinde valoarea viitoarelor 
ale sportivilor noștri, știut

NICU ALEXE
candidat în Științe pedagogice

Exerciții pentru dec 
voltarea forței, exe
cutate de înotători 
la bazinul Floreasca 

din București.

Antrenamente
Pe aleile parcului sportiv al Uni

versității Babeș-Bolyai din Cluj pot 
fi întîlnite, aproape zilnic, grupuri 
de tineri care aleargă sute și sute 
de metri. Apoi, se opresc, fac tot 
felul de exerciții de gimnastică și-și 
reiau alergarea... Sînt atleții clubu
lui Știința din localitate. împreună 
cu ei se pregătesc și... jucătorii echi
pei de polo a clubului studențesc.

După încheierea antrenamentului, în 
drum spre cabine, am stat de vorbă 
cu antrenorul de atletism ION AR- 
NAUTU. „Profitînd de timpul deose
bit de prielnic, am programat majo
ritatea antrenamentelor (de 5 ori pe 
săptămînă) în aer liber. în pregătirea 
noastră punem un accent deosebit pe 
exercițiile speciale, care să contribuie 
la dezvoltarea forței. în această direc
ție lucrăm cu toată seriozitatea. Atleții 
participă cu regularitate la antrena
mente, deși în momentul de față ei 
se află în perioadă de examene. O 
participare foarte bună și multă con
știinciozitate au arătat semifondista 
Elena Flaișer, aruncătorul de disc 
Kurt Sokol și tinerii Iulian Popescu 
și Vasile Zaneti. Consiliul de con
ducere al clubului ne sprijină mult, 
dar așteptăm un ajutor și maj efi
cient în confecționarea unor aparate 
ajutătoare de care avem nevoie".

Maestrul emerit al sportului ION 
MOINA, lucrează — de cîteva ori pe 
săptămînă — cu un grup de 15 copii, 
selecționați în urma unor concursuri 
care au avut loc în toamnă. El speră 
ca din rîndul acestora să ridice, 
în cîțiva ani, o serie de sprinteri de 
nădejde. Copiii au mult talent și, 
mai ales, iubesc atletismul. Ei vor 
să calce pe urmele profesorului lor: 
10,4 sec... 21,3 sec... 47,8 sec... De 
ce n-ar reuși ?

AUREL ARDELEANU. antrenorul 
echipei de polo Știința Cluj, a pro
gramat pentru jucătorii săi cîte 4 
antrenamente pe săptămînă. Două din 
ele au loc în sală, iar celelalte se 
fac în comun, cu atleții, în aer liber.

„In timpul vacanței de iarnă a stu
denților — ne-a spus antrenorul 
Ardeleanu — vom pleca într-o tabără 
la munte. Acolo, nu vom uita însă 
nici de antrenamente și tocmai de

aoeea ne vom strădui să ducem la 
îndeplinire un program minuțios de 
pregătire fizică multilaterală. In luna 
februarie vom începe lucrul ân apă, 
iar la întrecerile pentru „Cupa 16 
Februarie" poloiștii Științei vor lua 
parte la probele de... înot. Trebuie să 
subliniez faptul că prezența jucăto
rilor îa antrenamente este de 100% 
și că absolut toți sînt animați de 
dorința ca în noul an să aibă o com
portare dintre cele mai frumoase".

BELA IORDACKI, anfrenorul sec
ției de natație a C.S.M. din Cluj, 
execută cu elevii săi cîte 5 antrena
mente pe săptămînă. Dintre acestea 
două au loc în aer liber și trei în 
sală (exerciții de gimnastică, lucru 
cu haltere etc.). Abia în februarie va 
începe pregătirea pe apă, folosind 
în mod special exercițiile de efort în 
apă.

★
La Timișoara, activitatea de pre

gătire pentru apropiatul sezon com- 
petiționai se face simțită din plin. 
Fotbaliștii de la Știința n-au între
rupt nici un moment antrenamentele, 
de la încheierea turului campionatu-

lui. Pînă Ia I februarie ei vor 
porte la cîte 3 antrenamente pe săp- 
tămină, după care de la 10 februarie 
vor lucra zilnic.

Jucătorii echipei de rugbi, după o 
temeinică ședință de analiză a com
portării din campionatul trecut, a« 
întocmit un plan de perspectivă în 
baza căruia s-a trecut la selecțio
narea de noi elemente tinere și talen
tate. Obiectivul tuturor: să revină 
în prima categorie a țării.

Tinerii sportivi ai C.S.S. Banatul 
lucrează cu mult entuziasm, dornici 
să realizeze rezultate cît mai bune. 
Antrenamentele atlețifor au loc în 
sala Sfatului popular, cele ale îno
tătorilor se desfășoară — ce e drept, 
în condiții dificile — la baia popu
lară, iar canotorii se pregătesc î-n 
sala școlii medii

Fotbaliștii de la 
nează de trei ori 
două ori afară, și 
iar 
în

atleții feroviari 
aer liber.

Iarna car

lua

nr. 6.
C.F.R. se antr«- 

pe săptămînă (de 
o dată în sală), 

lucrează mai mu'.t

La Floreasca, din zori și pînă noaptea...
La complexul 

sportiv Floreasca 
din Capitală este o 
activitate continuă 
din zori de zi și 
pînă tîrziu, dună 
miezul nopții. în 
sala mare, în ba
zinul de înot și în 
sala de atletism 
sute de tineri spor
tivi bucureșteni se 
antrenează cu asi
duitate în vederea 
apropiatului sezon 
competițional sau 
în vederea diferi
telor întreceri ofi
ciale în care sînt 
angrenați de pe a- 
cum.

Atlețij de la toa
te cluburile și din 
marile 
sportive 
tene iau 
zecj de

asociații 
bucureș- 

zeci și 
starturi, 

execută tot felul 
de sărituri și arun
cări, fac diferite 
exerciții de gim
nastică și se .lup
tă" cu halterele; 
înotătorii și jucă- 

' de tanlo din

bazin... 
marilor

cluburi și asociații, 
de la școli și insti
tute de învățămînt 
superior, ca și 
membrii lotului re
publican de penta
tlon modern exer
sează startul și 
întoarcerile și „a- 
coperă" multe, 
foarte multe lun
gimi de 
Sezonul
competiții nu este 
departe și în pu
ținul timp care a 
mai rămas pînă 
atunci atenția tutu
ror este îndreptată 
spre ...pregătirea 
marilor rezultate 
care se așteaptă 
de la ei.

De dimineață și 
pînă noaptea tîrziu 
la complexul spor, 
tiv Floreasca este 
o animație deose
bită... Dar 
tatea de 
încetează 
plecarea 
grup de 
Abia din 
ment,

activi- 
acolo nu 
nici după 
ultimului 
sportivi, 

acel mo- 
neobosiții

îngrijitori ai baze
lor sportive, 
tdare anonime 
deosebit de 
țioase pentru 
care 
încep lucrul, 
rătenia sălilor, 
blarea și 
rea pistei de atle
tism și a nisipului 
gropii, aerisirea 
bazelor etc. intră 
în atribuțiunile lor 
de fiecare zi. Și 
oameni ca; Dra- 
gomir Ene, Ștefan 
Neaga, Marin Be- 
lega, Marin St. 
Marin și Matei 
Constantin (meca
nicul 
mice) 
multă 
inimă, 
de faptul 
felul în care îngri
jesc bazele spor
tive 
mare 
calitatea 
mentului din ziua 
următoare...

sportiv,

aju- 
dar 

pre- 
fie- 
își 

Cu- 
. gre. 

nivel a-

uzinei ter- 
lucrează cu 

tragere de 
conștienți 

că de

depinde în 
măsură și 

antrena-

lt VILARA

Paralel cu antrenamentele sporti
vilor pentru noul sezon competițional 
o atenție specială este acordată și 
pregătirii bazelor sportive, teatrul de 
desfășurare a antrenamentelor și com
petițiilor.

Astfel, după cum ne informează 
corespondentul nostru L. BRUCKNER, 
la Constanța, Palatul Sporturilor a 
fost supus unor lucrări importante: 
recondiționarea podelei, reamenajarea 
și văruirea vestiarelor, revizuirea in
stalației de lumină. In sala 
fost instalate dușuri și au 
cute sistemul de încălzire 
iluminat.

Pe frumosul stadion „1 
lucrează cu mult spor. Terenul de 
joc a fost acoperit — de mai mult 
timp — cu un strat de îngrășăminte 
aduse de la Năvodari, iar pista de 
atletism va fi reamenajată. Au fost 
refăcute și vestiarele, în care s-au 
construit și sobe. De asemenea, se 
lucrează la repararea tribunelor.

In schimb, nu același interes se 
constată pentru pregătirea bazelor 
sportive ale asociațiilor Ancora (tri
buna stadionului, desfăcută anul tre
cut, așteaptă încă să fie reamenajată, 
ca și pista de atletism care se pre
zintă într-o stare foarte proastă și 
nu poate fi utilizată) și S.N.'M. (tere
nul de joc al stadionului „23

nr- 2 au 
fost refă- 
și cel

Mai"

De la corespondenții 
A. DUMITRII! ți

asta de 
motocros

Au

noștri 
GROSS

Acum te-ai 
atletism 
de mare

Desen de: D. PETRICA

convins că pe p stă 
putem organiza un...
dificultate !

gust" _ _ _ . .
Bineînțeles că dacă consiliile asocia

țiilor respective nu vor lua din timp 
măsurile care se impun, bazele spor
tive ale acestora se vor prezenta 
în continuare la fel de neîngrijite 
(denivelate, 
impieta în 
cesului de 
apoi chiar 
tiționale.

nu este bine întreținut);

cu gropi etc.) și vor 
primul rînd asupra Pto- 
pregătire a sportivilor și 
asupra activității compe-

★ -- -i -

ale teoriei antrenamentului modern, pe-In lumina noilor cuceriri
rioada pregătitoare a dobindit — în ultima vreme — un caracter domi
nant in ciclul anual de antrenament. Atenția specialiștilor s-a îndreptai 
către conținutul ei, îrdrucit din constatările făcute a rezultat că fun
damentul performanței sportive se realizează acum, în această perioadă. 
De aici a rezultat amplificarea conținutului acestei perioade și îmbu
nătățirea metodicii de aplicare a mijloacelor folosite. In felul acesta a 
fost mărit volumul de lucru, pe seama lungirii perioadei, a creșterii 
numărului de repetări și a mijloacelor folosite.

Astfel, s-a mărit și durata lecției de antrenament și numărul 
acestora în cadrul ciclului săptămlnal. Durata unei ședințe de antre
nament va oscila între 90 și 180 de minute, iar numărul lecțiilor va fi 
de 5—6 pentru sportivii din loturile republicane și de 3—4 pentru 
ceilalți sportivi, de o valoare medie.

Sportivii noștri din cluburi și asociații, îndrumați cu atenție de 
antrenorii lor, vor trebui să lucreze cu toată seriozitatea și cu țoală 
tragerea de inimă în așa fel ca în lunile de vară să putem consemna 
in coloanele ziarului nostru cit mai multe performanțe de o înaltă 
valoare care să ridice continuu prestigiul internațional al mișcării sportive 
din patria noastră t



Tendințe noi» înaintea turneului internațional
în fotbalul sovietic

de NIKOLAI STAROSTIN, maestru emerit al sportului

Articol scris pentru ziarul „Sportul popular"

Acum, cînd Federația de fotbal a 
stabilit formula și programul cam
pionatului U.R.S.S. pe anul 1961, ne 
aflăm — probabil — în perioada 
cea mai importantă a activității, 
aceea a alcătuirii echipelor.

Această muncă migăloasă se des
fășoară ținîndu-se seama nu numai 
de insuccesele și lecțiile sezonului 
trecut dar și de acele cerințe pe 
care le-au exprimat în anul 1960 
iubitorii de fotbal și care s-au re
flectat în paginile ziarelor și revis
telor sovietice. In primul rînd, este 
vorba de a termina pentru totdeauna 
eu jocul dur, cel care degenerează 
deseori în brutalitate; în al doilea 
rînd, să se renunțe la practica 
exagerată a așa-ziselor variante de 
oc „defensive" și, în sfîrșit, să fie 

(ghidat șablonul în tactica echipelor 
sovietice, făcînd-o multilaterală, com- 
binativă, de atac.

Înainte, mereu înainte! Iată im
perativul adresat antrenorilor și jucă
torilor de iubitorii fotbalului, care 
nu rareori s-au cam... plictisit în 
tribune, în timp ce pe teren se des
fășurau felurite „variante" denumite 
fie „beton", fie „lacăt", fie l-ț-4-|-3+3 
etc., dar prezentînd toate același ta; 
blou : doi, — trei în atac, ceilalți 
opt — nouă în apărare...

Multă vreme antrenori „venerați" 
pentru lungul lor stagiu în activi
tate au reușit să demonstreze con
ducătorilor de cluburi că „riscul" 
în campionat e un lucru nepotrivit 
și că „un punct", adică meciul nul, 
este mai sigur......Cine fuge după doi
iepuri nu prinde nici unui". Acest 
înțelept proverb a fost repede para
frazat, căpăttnd o „versiune fotba
listică": „Cine fuge după două puncte 
mi se alege cu nici unul"...

Prima „breșa* în această practică 
au făcut-o echipele Torpedo Moscova 
și Dinamo Kiev care au ocupat, dup4 
cum se știe, primele două locuri în 
campionat, folosind de-a lungul între
gului sezon numai un stil ofensiv...

Și iată că acum, cum des se în- 
tîmplă, au început să fie căutați 
vinovății. Cine a semănat în fotba
lul sovietic buruienele tacticii de
fensive ?

S-a ajuns la concluzia că ele sînt 
produsul unej psihologii ca să zicem 
așa a bătrîneții. Deci, trebuie înti
nerite nu numai echipele ci și efec
tivul antrenorilor. Totodată, s-a 
ajuns aproape în unanimitate la con
cluzia că jocul brutal este înso
țitorul nelipsit al jocului închis, iar 
monotonia meciurilor un rod al ace
luiași pom.

„Prima privighetoare' 
dințe, 
trecut, 
ducerii 
riseră 
prestidigitator a lui Boris Arkadiev,

•“ a noii ten- 
ivită din criticile sezonului 
a constituit-o schimbarea c«i- 

echipei T.S.K.A. unde înflo- 
în ultimii ani sub mîna de...

apă-mugurii „jocului în forță" și a - . 
rării masive". De asemenea. în locul 
încărunțitului Grigorii Pinaicev, pro
motorul aceleiași linii, a fost adus 
în postul de antrenor principali al 
echipe;
Beskov, 
atacant 
cova.

Pe același drum a pășit și o ase
menea „campioană a tradiției* cum 
este Dinamo Moscova, unde plecarea 
din postul 
lui Mihail 
un secret. 
Erevan și 
ordinea zilei schimbarea foștilor con
ducători și în alte cluburi. De aceea, 
atenția față de tinerii antrenor,; crește 
acum nu cu zilele ci ou orele...

Nu există îndoială că acest proces 
se va dezvolta și chiar în actualul se
zon tinerilor antrenori, cum ar fi Niki
ta Simonian (născut în anul 1926) — 
de la Spartak Moscova, Viacestav. 
Soloviov (1925) — de la Dinamo
Kiev, Konstantin Beskov (1920) — 
de la Dinamo Moscova. Ghenadii 
Bondarenko (1929) — de la Zenit 
Leningrad, Ii se vor adăuga mulți 
din generația lor.

După părerea mea aceasta va 
aduce un folos real fotbalului sovie
tic, dat fiind că noii veniți, tinerii 
antrenori, nu numai că au urmărit 
marele fotbal contemporan, dar au 
participat nemijlocit la ultimele cam
pionate ale lumii. In afară de con
cepția modernă pe care o au asupra 
tacticii acestui sport, ei sînt în mă
sură să demonstreze elevilor lor 
lecții de tehnică, pe terenul de joc, 
ceea ce nu este evident în puteri 
antrenorilor trecuți de 50 de ani.

Fiecare din acești tineri antrenori 
este un reprezentant strălucit al fot
balului tehnic și comfbinativ. Marea 
majoritate dintre ei s-au numărat, 
nu de mult, printre cei mai buni 
atacanți ai țării și, în consecință, 
au suferit cel mai mult din cauza 
jocului prea dur, condamnîndu-1 în 
concordanță.

Apariția lor la conducerea echipe
lor fruntașe ale țării reprezintă cea 
mai bună metodă de luptă împotriva 
brutalității, un mijloc eficace pentru 
lărgirea fanteziei în atac, atît de 
așteptată de spectatori. Este posibil 
(și normal) ca unii dintre ei să nu 
obțină „lauri" în prima perioadă a 
activității. La urma urmei locurile 
fruntașe ale clasamentului sînt limi
tate și, în plus, fotbalul cere ter
mene uneori mai lungi pentru obți
nerea rezultatelor. Dar, apariția în 
fotbalul sovietic 
meros de tineri 
durile jucătorilor 
trebuie salutată 
mai optimiste speranțe.

foarte tînăruil Konstantin 
pînă nu de mult centrul 

al dinamoviștilor din Mos-

de antrenor principal a 
Iakușin nu mai constituie 
A plecat de la Spartak 
Boris Smîslov... Este la

a unui grup nu- 
antrenori, din rîn- 
fruntași ai țării, 

și privită cu cele

de hochei pe gheață de la Budapesta
deBUDAPESTA, 12 (prin telefon 

la redacția ziarului „Neps-port". îna
intea campionatelor mondiale de ho
chei pe gheată, turneul internațional 
care va avea loc între 20 și 22 ianua
rie fn capitala R.P. Ungare constituie 
un eveniment deosebit de important 
Jn activitatea acestui sport.

Reprezentativele Iugoslaviei și Ro
mâniei precum și formația secundă a 
R.D. Germane sînt în primul rînd in
teresate în acest turneu, pentru că 
ele vor putea să-și verifice forțele, 
precum și stadiul actual de pregătire

Programul turneului
în vederea campionatului mondial.

Echipa Ungariei, care nu va par
ticipa la campionatul mondial. va 
căuta totuși să ai’bă în acest turneu 
o comportare cît mai bună. Antre
norul cehoslovac Kominek, care pre
gătește reprezentativa Ungariei, a de
clarat: „Experiența căpătată în me
ciurile de la București și Sofia ne-a 
fost foarte folositoare. Două lucruri 
sînt necesare în momentul de față 
jucătorilor maghiari: mărirea vitezei 
și rezistenței (pregătirea fizică). Re- 
mediind aceste lipsuri, sper că echipa

A fost alcătuit

PROGRAMUL CAMPIONATELOR MONDIALE
DE HOCHEI

Echipa R. P. Romine va intilni in
BERNA, 13 (Agcrpres). — După 

cum s-a mai anunțat au fost desem
nate echipele care vor evolua în ca
tegoria A a campionatului mondial de 
hochei pe gheață ce se va desfășura 
între 2 și 12 martie în două orașe 
elvețiene: Geneva și Laussane. Din 
această grupă fac parte echipele: 
U.R.S.S., S. U. A., Canada, R. S. 
Cehoslovacă, Suedia, Finlanda și în
vingătoarele din întîinirile prelimina
rii: R. F. Germană—Elveția și R.D. 
Germană—Norvegia. Restul echipelor 
înscrise urmează să fie repartizate în 
grupele B și C. Pentru a fi reparti
zata într-una din aceste grupe (B sau 
C), echipa R.P. Romîne va întîlni la 
2 martie la Geneva selecționata Aus
triei. Un meci preliminar va susține 
și echipa Angliei în compania Belgiei. 
Comitetul de organizare a campiona
telor a alcătuit programul de desfă
șurare pentru categoria A după cum 
urmează : 2 martie: Canada—Suedia, 
R. S. Cehoslovacă—Finlanda; U.R.S.S.

PE GHEAȚA
meci preliminar formația Austriei
— S.U.A.; 4 martie: Finlanda—Nor
vegia sau R. D. Germană; R. S. 
Cehoslovacă—S.U.A.; U.R.S.S.—Sue
dia ; Canada—R. F. Germană sau El
veția ; 5 martie: Canada—S. U. A.;
R. S. Cehoslovacă—R. F. Germană 
sau Elveția ; 7 martie: Suedia—Fin
landa ; U.R.S.S.— R. S. Cehoslovacă;
S. U.A.—R.F. Germană sau Elveția ; 
Canada—Norvegia sau R. D. Ger
mană; 8 martie: Suedia—R. F. Ger
mană sau Elveția ; S.U.A.—Norvegia 
sau R. D. Germană; 9 martie: Fin
landa—R. F. Germană sau Elveția; 
U.R.S.S.—Norvegia sau R. D. Ger
mană ; Canada—R. S. Cehoslovacă; 
11 martie: R. S. Cehoslovacă—Norve
gia sau R. D. Germană ; S. U. A.— 
Suedia ; U.R.S.S.—R.F. Germană sau 
Elveția ; Canada—Finlanda ; 12 mar
tie : R. F. Germană sau Elveția—Nor
vegia sau R. D. Germană ; Canada— 
U.R.S.S.; R. S. Cehoslovacă—Suedia; 
S.U.A.—Finlanda.

Ungariei va fl cu mult mai bună <feî 
cît aceea pe caire au cunoscut-o re
cent jucătorii romîni și burlgeri".

După terminarea turneului din R.P. 
Romînă și R.P. Bulgaria, 
fruntașe maghiare Ujpesti 
MTK, BVSC și Ferencvaros (în care 
joacă majoritatea hocheiștilor din 
reprezentativă) au susținut numeroase 
meciuri de antrenament, campionat și 
internaționale. Einheit Berlin a dis
pus Cu 5—1 de Vbros Meteor iar 
Ferencvaros a întrecut aceeași echipă 
germană cu 7—1.

Turneul va avea loc pe noul pati
noar artificial „Kis Stadion" din in
cinta „Nepstadionului", care va fi 
inaugurat cu acest prileî. Stadionul 
este o splendidă construcție (cu o 
capacitate de 15.000 locuri) și poate 
găzdui meciuri de hochei, box, tenis, 
volei etc.

Iată programul turneului:
20 ianuarie: 

Germană (B), 
Iugoslavia.

21 ianuarie: 
Germană (B), 
Iugoslavia.

22 ianuarie:
Romînă, R.P.F. Iugoslavia 
Germană (B).

echipele
Dozsa,

R.P. Ungară — R.D.
R.P. Romînă — R.P.F.

R.P. Romînă — R.D.
R.P. Ungară — R.P.F.

R.P. Ungară — R.P.
R.D.

CAMPIONATELE DE TENIS
ALE INDIEI

Orașul Calcutta a găzduit recent 
campionatul deschis de tenis al Indiei. 
Titlul de campion la simplu bărbăția 
revenit unuia din cei mai buni jucă
tori de tenis din lume, Ramanthan 
Krisnan. El a întrecut în finală tu 
6—2, 6—2, 3—6, 7—5 pe campionul 
Braziliei, Carlos Fernandez. Austra- 
lianca Margaret Hellier a cîștigat pro
ba de simplu femei, învingînd în fi
nală pe jucătoarea indiană D. Apaia. 
Proba de dublu mixt a revenit pere
chii M. Hellier, C. Fernandez, învin
gători în fața cuplului indian K. Ce- 
rian, Nareș Kummar cu scorul de - 
6—4, 3—6.’ 6—2.

MOSCOVA, (Agerpreș). — In fața 
unui numeros public miercuri seara 
s-au desfășurat în sala Clubului Cen
tral de șah din Moscova partidele din 
prima rundă a turneului final al cam
pionatului U.R.S.S. Tn centrul atenției 
spectatorilor s-a situat partida Spas
ski—Smîsiov, care a fost întreruptă 
înir-o situație aproximativ egală. Ju- 
cînd foarte bine Bronștein a cîștigat 
la Gheller. Alte rezultate înregistrate: 
Furman—Averbach 0—1 ; Polugaevski 
—Stein 1—0; Bannik — Borisenko 
1—0. 8-au încheiat cu remiză parti
dele: Gufeld—Boleslavski și Tara
sov—Lutikov. Restul partidelor au fost 
întrerupte.

Tn runda a doua, Lutikov a cîștigat 
la Simaghin, iar Smîslov a făcut re
miză cu Polugaevski. Tot cu un re-

zultat de remiză s-au încheiat și par
tidele : Boleslavski—Petrosian ; Stein 
—Taimanov; Gufeld — Averbach ; 
Spasski—Cerepkov ; Tarasov—Bannik 
și Furman—Bronstein. Au fost între
rupte partidele; Korcinoi—Borisenko 
și Gheller—Hasin.

Cea de-a treia rundă este progra
mată sîmbătă seara.

PE SCURT

York 
șah

Intre vorbe și fapte...
Propaganda americană face mult 

iaz de „amploarea" și „puritatea" 
sportului universitar din S.U.A. Se 
spune că marile colegii a.r fi, pasă
mite, adevărate „leagăne" ale ama
torismului/ locuri de unde se _ ridică 
numeroși campioni. Dar, nici unul 
din aceste „slogatie" nu corespunde 
realității. Cum rămîne de pildă cu 
„bursele sportive" acordate elemente
lor bine dotate fizicește, independent 
de pregătirea lor intelectuală. Se pare 
că la Harward, Yale sau Columbia, 
în orice universitate americană, a fi 
bun atlet, rugbist, sau baschetbalist, 
a, spori, faima sportivă a școlii și a-i 
aSigura astfel noi contingente de stu- 
dșnți —■ băieți de bani gata — în
seamnă mai mult de.cît a fi eminent 
la învățătură. Un recent articol clin 
„Rheinisoher Merkur" din Koln 
(R.F.G) subliniază :

„Este drept că in Sta^’e Unite 
există unele institute de invățămînt 
superior și universități de un înalt 
nivel. Dar nu oricine își poate per
mite să urmeze cursurile universității, 
bursele, pejțtru cei țalențaji dar. lipsiți

de mijloace sînt prea rare. Iată de 
ce Johny nu știe să citească și de ce 
Statele Unite nu au destui fizicieni 
și matematicieni". Iar publicista ame
ricană Muriel May Anderson dki New 
York descrie situația și mai aproape 
de subiect:

„S-ar putea crede că populația 
școlară americană, eliberată de munca

Revista presei 
de peste hotare

in/cJectiMlă care se cere tinerilor de 
aceeași virstă in alte țări, s-ar ocupa 
deosebit de mult de sporturi. Dacă 
insă este vorba de participarea acti
vă la sporturi realitatea arată altceva. 
Schane MacCarthy, director al Co
misiei prezidențiale pentru problemele 
educației fizice a tineretului, a decla
rat că numai 10% din elevii școlilor 
de stat participă ța sporturi sau la

vreo altă activitate fizică organizată. 
Am ajuns să fim o națiune de spec
tatori — a spus Schane MacCarthy 
— cei mai mulți elevi privesc între
cerile sportive fără a participa activ 
la ele și din ce In ce mai mult le 
privesc la televiziune. Lenea a pătruns 
fi In acest domeniu atit de tineresc! 
Comisia a raportat că din 4.264 elevi 
americani de 6—16 ani, supuși unor 
probe simple de exerciții fizice, 60% 
nu au corespuns, pe ‘ "
copii europeni supuși 
numai 8,7% nu au 
restul le-au trecut cu

Nu este deci vorba 
sistematică, 
de educație 
noastră aceasta ar trebui să înglobeze 
preocuparea pentru sănătate, pentru 
pregătirea fizică multilaterală, în ge
neral), căci 
este stăpînit 
siness". Iată 
titlu i sportiv 
desubturi ar 
pentru a fi complet elucidate.

cind din 2.879 
acelorași probe, 
corespuns, iar 
ușurință".
de o pregătire 

în cadrul unei mișcări 
fizică (după accepția

din nou campion 
al S.U.A.

La New 
pionatul de 
loc s-a clasat marele maestru ’ inter
național Robert Fischer, în vîrstă de 
17 ani, care cucerește titlul pentru a 
patra oară consecutiv. Victoria sa era 
cunoscută încă înaintea ultimei runde, 
deoarece el avea un avans de l'/2 
puncte în clasament. Fischer a acu
mulat 9 puncte din 11 posibile, fiind 
urmat de Lombardy cu 7 p. Pe Jocul 
3 — Weinstein cu 6*/2. Toți acești 
3 șahiști au obținut dreptul de a par
ticipa Ia turneul interzonal. Reshewski 
a împărțit locurile 4—6 cu Bisguier 
și Sherwin cu 6 p.

a luat sfîrșit carn
al S.U.A. Pe primul

• In vederea participării la prima edi
ție a competiției internaționale „Spar- 
tachiada de Iarnă a Armatelor Prie
tene", care va avea loc între 5 și 12 
februarie în stațiunea de sporturi de 
la Zakopane (R.P. Polonă), schiorii 
cluburilor militare sovietice se pre
gătesc cu intensitate. Echipa schiori
lor sovietici care va evolua la această 
mare competiție este alcătuită din 
Serghei Kondakov, Nikolai Sarnov și 
Nina Zaițeva.

Kondakov, unul dintre cei mai buni 
schiori sovietici, a realizat anul trecut 
în proba de 15 km timpul de 58’04”, 
iar Zaițeva a acoperit distanța de 5 
km în 19’45”. Nikolai Șamov este unul 
dintre cei mai valoroși săritori cu 
schiurile de la trambulină, fiind pose
sorul unor performanțe de valoare in
ternațională.
• Ziarul italian „l’Unita" va or

ganiza între 13 și 17 septembrie o 
cursă internațională pentru cicliștii a- 
matori, pe distanța Roma—Milano. 
La această competiție, care va avea 
cinci etape, au fost invitate 15 țări, 
printre care Franța, Elveția, Belgia, 
R. D. G., R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romînă. Organizatorii au anunțat par
ticiparea lui Victor Kapitonov, cam
pion olimpic pe șosea și a lui Ber-i 
nard Eckstein campion mondial.

• Cunoscutul sprinter francez de 
loare — Abdou Seye, medaliat 
Jocurilor Olimpice de Ia Roma,
noscut publicului nostru de la Cam
pionatele internaționale de atletism ale 
R. P. R. din 1960, a anunțat că se 
va dedica probei de 400 metri. El in
tenționează să „atace" titlul de cam
pion european al probei, în 1962 la 
Belgrad. Deocamdată însă Seye se 
află îp covalescență după o recentă 
operație de apendicită.

cu- 
al 

cu-

totul în Statele Unite 
doar de ideea de „bti- 
adevăratul chip al mi- 
american ale cărui de- 
cere prea mult spațiu

1

Federația franceză 
stabilit următorul lot 
cu reprezentativa noastră masculină 
de la 29 ianuarie 1961 : Beugnot, 
Christ, Grange, Degros, Baltzer, 
Mayeur, Muguet, Dorigo, Rat, Verg
ne, Leray, Sedat. Antrenor: Robert 
Busnel. Selecționata franceză nu și-a 
întrerupt pregătirile după meciul sus
ținut la 18 decembrie 1960 cu echipa 
R. P. Polone, pe care a învins-o la 
Paris cu 67—64.

de baschet a 
pentru meciul

SPORTUL POPULAR
Nr. 3754 Bag. a 7-a



nu

Desen de CLENCIU

Ce formație e asta ? 
,Nunweiller... *

ca să n-o

CEI 7 NUNWEILLERI
Mai intîi să vă spun 

ce tn-a făcut să mă duc 
la familia Nunweiller: 
curiozitateaI... Am vrui 
să mă conving personal 
care este numărul ade
vărat al fotbaliștilor din 
această familie. Eu, re
cunosc, știam patru : 
Constantin, Dumitru 
(Nunweiller I și II) Ion 
și Lică (Nunweiller III,

VI — Radu.- elev tn 
clas-a a VHI-a, joacă fot
bal tn echipa a doua de 
juniori .Dinamo Bucu
rești".-

Deci, a aout dreptate 
colegul meu, mă gîndesc 
în timp ce închid carne
tul. Gazda se uită la 
mine, zîmbește și conti
nuă să tricoteze liniștită. 
In clipa următoare, ușa

Toți cei 7 frați Nunweilltr joaci fotbal

respectiv tV). tin coleg 
susținea Insă că, în a- 
fară de ultimii doi — 
care sînt în Brazilia îm
preună cu ceilalți fotba
liști din selecționata ca
pitalei noastre — ar mai 
fi un Nunweiller V... Al
tul căuta să mă convin
gă că există și un Nun
weiller VI ■'■■■

In sfîrșit, 
mai lungesc, iată-mă în 
sufrageria acestei familii. 
In fața mea, e gazda. 
Mama Nunweillerilor. Ea 
povestește și tricotează, 
iar eu notez de zor. Am 
ajuns la Nunweiller V... 
II cheamă Victor, este 
elev în clasa a XI-a și 
apără poarta 
namo Obor, 
blocnotesului 
semnificativ 
Ea zîmbește 
mativ din cap. Prind cu
raj și scriu: Nunweiller

echipei Di- 
Intorc foile 
și mă uit 

la gazdă, 
și dă afir-

de la dormitor se des
chide cu putere și un 
prichindel cu pantaloni 
scurți și tare încruntai 
trece pe lingă noi ca o 
săgeată.

— Nunweiller VII... 
Edi /... mă lămurește 
gazda. Este elev in clasa 
a II-a, joacă fotbal și 
după cum ați observat 
sintem... certați. A luat 
obiceiul fraților lui mai 
mari de a face scheme 
tactice după fiecare joc. 
Eu una, nu sînt contra. 
Dar, n-are nici o scuză, 
dacă nu ajunge pînă la 
masă ca ceilalți, să-mi 
ia tibișirul și să traseze 
cu el terenuri de fotbal 
pe parchet...

— Aveți dreptate. In 
genera', băieții sînt mai 
zburdalnici.

— Bineînțeles. De a- 
ceea îmi și plac. Dar tn 
cazul acesta altfel se

pune problema Edi 
prea are dezvoltat spiri
tul gospodăresc. Și aici 
eu sînt vinovată: l-am 
cam răsfățat... Vedeți 
dv., noi am locuit îna
inte într-o cameră pe 
jumătate dt sufrageria 
astă. Băieții, cei mari își 
aduc bine aminte. Astăzi 
stăm într-un apartament 
mare, modern Price-, 
peți?... Edi insă, își în
chipuie că noi am avut 
de cînd lumea parchet 
in oasă, apă caldă la 
baie și televizor. In sfîr- 
ții. eu i-am promis că 
nu-1 spun lui taica-săii. 
au l-ar mai lua cu el la 
nici un meci. Și asta ar 
fi pentru el cea mai 
mare pedeapsă. îmi pare 
rău că nu l-ați găsit s! 
pe soțul meu acasă. V-ar 
fi spus lucruri mai in 
teresante. El se pricep» 
mai bine la fotbal. 1 
foarte ocupat însă. Di 
mineața lucrează — este 
lăcătuș mecanic — dună 
amiezele asistă la antre 
nameniele băieților. Iar 
duminica pleacă de mina 
cu Edi (dacă acesta 
bineînțeles nu are meci I 
și colindă stadioanele — 
pe care joacă copiii nos 
tri — de dimineața pînă 
seara. Cam atît deocam
dată despre Nunweiller 
Vil...

Mă opresc din scris. 
In fața mea am o nouă 
filă de carnet. Ridic în 
trebător privirea spre 
gazdă. Acesta zîmbește 
și dă negativ din cap

— îmi pare rău, dar 
am numai șapte băieți...

V. TOFAN

STI ATI
» ?

x ...noul campion mondial
V al jocului de șașki, Vla-
f dimir Scegoleev, în vîrstă
\ de 19 ani, a primit nu-
C meroase titluri și premii

cu prilejul acestei remar- 
/ cabile performanțe ? Ast-
V fel, el a fost proclamat
C oficial campion mondial,
V a primit titlul de mare
f maestru internațional,
/ iar numele său a fost
l înscris în cartea de aur
x a federației internațio-

nale.
x ...Bill Nieder, recor d'
Xi mânui mondial la arun-
ț car ea greutății, care a a-
X bandonat activitatea eoni-
C peiițională, a devenit ac-
X tor de cinema ? El va m-
6 ier preta rolul lui Jack
/ Dempsey într-un him des-
I pre viața lost ului cani-
X pion mondial de box la
S toate categoriile.
ț ...ciclistul I
j son Bobct a
■ lin accident :
\ afla la schi. <
x dublă entorsă
S nat că schi uri le îi fuseseră
£ făcute cadou de fostul 
/ campion mondial de schi
l Emile Allais.
X ...fostul campion mon-

Dempsey 
managerul 
3 de ani) 

curînd.

după 
1921. 
lui Dempsey, 
pul...

...în masivul Bucegi e- 
xistă un horn, denumit 
„Hornul, vulturilor" care 
a primit această denumi
re cu prilejul,, premierei" 
executată In 1953 de că
tre o echipă condusă de 
maestrul sportului, Emi- 
lian Cristea? Formația de 
alpiniști nu a avut de 
luptat numai cu stînca, 
ci și 
care, tot timpul s-au ți
nut scai de ei. De unde 
apoi, firește, și denumi
rea de „Hornul vulturi
lor".

o ceartă, ivită 
cu ocazia căsătoriei 

Era și tim-

în.

cu cîțiva vulturi

Loui-
rcccnî Unui scrimcr cu acre de 

vedetă

Nu
De .. . , .....  ,
Devenind fruntaj la 
Prea o faci pr ..

te mai privim c. climă 
cînd ți-am aflat păcatul 

scrimă, 
inlcpatul

V. D. POPA

dial de box Jack
(65 de ani) și i
său Kearns (7.3
s-au împăcat de

Unui boxer care ține de 
adversar 

Arbitrul le-a văzut ca ții 
Și te-a avertizat, vezi blue. 

Deci se cuvine ca să ftii : 
figura asta „nu mai țiue‘ !

GIUSEPPE NAVARRO

Colțul distractiv 
Verificați-vă 

cunoștințele sportive
1. Unul din celebrii 

șahiști de odinioară a 
vădit un talent deosebit 
nu numai pentru „spor
tul minții", ci și pentru 
muzică, fiind cunoscut și 
ca Un compozitor de o- 

pere bufe. I _ „
acest mare șahist-muzi- 
epan, 
muzician-șah:st ?

A = Philidor. B = La 
Bourdonnais. 0 = Mor
phy/

Cine a fost

sau dacă vreți,

2. Intr-un meci de box, 
la un moment dat, ar
bitrul, diritr-un motiv sau 
altul, se... supără și 
răsește ringul. Ce se 
tîmpiă în acest caz 
meciul ?

A — Se dă decizia 
„non combat". B = Este 
delegat alt arbitru și me
ciul continuă. 0 — Se 
acordă deciz:a la puncte 
boxerului care era în a- 
vantaj în acel moment.

3. Dacă veți cerceta 
istoria sporturilor de iar
nă veți avea surpriza să 
întîlniți printre numele 
celor c ț va entuziaști 
care, în 1868, au orga
nizat primul concurs mo
dern de schi, în împre
jurimile Cristianei (ora
șul Oslo de astăzi), pe 
cel al unui vestit explo
rator polar. Care este a- 
cest nume ?

A = Amundsen. B — 
Nansen. G = Belling- 
hausen.

1-A, 2=B, 3-B

Riposta
de fotbal

nu se mai 
meci de fot-

In Jamaica 
joacă nici un 
bal 1 Intr-adevăr, federa
ția de specialitate s-a vă
zut pusă în situația de a 
suspenda — pînă la noi 
dispozițiuni — toate me
ciurile de fotbal, din cau
za grevei arbitrilor.

Motivul grevei ? ~
bună bucată de timp ar
bitrii au avut de suferit 
de pe urma acțiunilor hu-

On „record" ratat

d*
care

campionatului Pro- 
s-a da

Foto: B. T. A. SOFIA

arbitrilor
d;n Jamaica

Pîrcălab

de...

ION POȘTAȘUL

fac ca să 
distanță și 
mărească !

Și tot 
aripă 

nu e

3-1, 
întîl- 
care 
cim- 
Mul-

Și încă destul
10,4 pe 100 m.

GRUP DE MUNCI- 
BRAȘOV. - 1) Ro
și Franța s-au întîl- 
fotba.1 o singură da- 

1932, la

Această fotografie 
fost făcută la 14 
1956 pe stadionul Republi
cii din București în mo
mentul cînd Iolanda Balaș 
a stabilit primul său re
cord mondial la săritura 
în înălțime, reușind 1,75 
ro. De atunci ștacheta a 
urcat neîncetat, centime
tru cu centimetru, făcînd 
anul trecut un „popas* 
(sperăm scurt) la 1,86 m. 
lotuși, amintirea acelui 
1,75 stăruie, deși rezulta
tul ar fi astăzi cu totul ne
însemnat pentru Iolanda.

Primul salt record al 
marii noastre campioane a 
inspirat pe creatorii afi
șului Universiadei, compe
tiție programată la Sofia 
între 26 august — 3 sep
tembrie 1961. Graficienii 
bulgari au văzut în Iolan-

da Balaș un simbol al per
fecțiunii atletice, un în
demn pentru cucerirea cul
milor măiestriei, pentru 
realizarea de mari perfor
manțe la frumoasa întrece
re sportivă a tineretului 
studios.

De la Edinburg 
la Londra pe jos

De o

liganice ale suporterilor 
unei echipe sau alta. Ul
timul incident — cînd în 
timpul unui meci un spec
tator a năvălit pe teren, 
atacîridu-1 pe arbitru cu... 
cuțitul — a fost picătura 
care a umplut paharul.

Arbitrii au declarat 
grevă, cerînd să li se asi
gure măsuri de securi
tate.

însîngerateArene
Tribunele au amu{it! In 

momentul cînd mulțimea 
aștepta ca Vi Hori ano Ro- 
geri să răpună. însfîrșit 
taurul, fiara dezlănțuită a 
luat în coarne pe toreador, 
care abia a putut fi salvat. 
Locul de desfășurare a a- 
cestei curioase gale „spor
tive” este bineînțeles una 
din arenele Spaniei, țară în 
care mai pot fi văzute ‘ a- 
senienea spectacole barba
re. I)e data aceasta, 
a scăpat cu viață, 
viitoare însă...

Fotbaliștii dintr-o mică 
localitate turcească, Akre, 
se pregăteau să „ser
beze" un record puțin 
obișnuit: ei susținuseră 
99 de meciuri la rînd 
fără să cîștige măcar ți
nui din ele, iar în cea 
de a 100-a partidă aveau 
ca adversar pe... liderul 
diviziei regionale.

Cei din Akre n-au a- 
ju.ns totuși să... serbeze a 
100-a întîlnire pierdută 
consecutiv, deoarece echi
pa adversă, nu se știe 
din ce motiv, a... forfai-

NONI CIRCIUMA RESCU, 
topOlOveni. - 1) Aveți 
17 ani, jucați aripă dreap
tă în campionatul regional 
și v-ați propus ca în cel 
mult 2 ani să ajungeți un 
fotbalist de categoria A. 
Observăm totuși o anu
mită sfială în rîndurile 
dv.: „cam devreme, dar...*. 
Nu e devreme !
nu avea nici 18 ani cînd 
a fost promovat în prima 
echipă a U.T.A. ‘ ‘
pe postul dv. : 
dreaptă. Problema 
în strictă legătură cu vîr- 
sta, ci perseverența și se
riozitatea cu care vă an
trenați. 2) ,,Zidul“ nu poa
te fi făcut la mai puțin 
de 9 metri, dar dacă echi
pa în apărare vrea să se 
retragă și mai mult, ni
meni n-o oprește. Nu este 
însă în avantajul ei o 
astfel de măsură. De-alt- 
fel, știm prea bine că fot
baliștii fac ce 
reducă această 
nicidecum s-o

D. MITRENESCU, CRA
IOVA. — 1) Timpul de 20,5 
realizat la Olimpiada de La 
Roma de Livio Berruti re
prezintă recordul mondial 
al probei de 200 metri cu 
turnantă. Performanțele 
pe care le amintiți dv. — 
20,3 : Jesse Owens, Chica
go 1936, 20,2 : Patton, Los 
Angelos 1949 și 20,0 : Dave 
Sime, Sangear 1956 — au 
fost obținute în linie 
dreaptă. în ce privește 
„timpul" lui Manfred Ger- 
mar — 20,4 — el a fost rea
lizat pe o pistă de 500 me
tri, cu jumătate de tur
nantă. După aceste expli
cații, credem că nu mai... 
contestați recordul lui Be
rruti! — 2) Ira Murchison 
n-a abandonat atletismul. 
A alergat, de-altfel, si în 
1960. - - -
iutte :

IJN. 
TORI, 
minia 
nit la 
tă. în 1932, la București. 
Fotbaliștii noștri au cîști
gat meciul cu 6-3. - 2) 
Primul campionat mondial 
de fotbal s-a disputat în 
1930. la Montevideo (Uru
guay). Romînia a cîștigat 
ine ciul cu Peru cu 
pi-erzînd apoi cu 4-0 
nirea cu Uruguay, 
avea să cucerească
Pionatul mondial. — 3) 

țumim pentru urări !,

Alergătorul englez 
fond IValter Kesketh, 
a plecat duminică 1 ianua
rie din Edinburg, a ajun* 
in dimineafa zilei de joi 
5 ianuarie la Londra, după 
o cursă aproape neîntre
ruptă de 630 de kilometri. 
El a parcurs această dis
tantă în 82 de ore și ju
mătate, în acest timp fiind 
socotite și opririle pe care 
le-a făcut pentru a minca 
sau pentru a dormi puțin.

El își propusese să a- 
jungă la Londra numai în 
78 ore, dar timpul urii și 
oboseala l-au făcut să în
cetinească alura. Dealtfel, 
și așa, el s-a prăbușit li
teralmente în fa(a Arcului 
de triumf din Londra, unde 
era punctul tie sosire, și a 
trebuit să fie internat la 
spital.

TELU BADEA, BUCU
REȘTI. — Țara de baștină 
a boxului in accepțiunea 
lui modernă este Anglia, 
în anul 1719, intr-un circ 
din Londra. un 
Tom Figg provoca 
tatori la meciuri 
cu pumnii goi. 
1734 Tom Figg a 
vins

oarocare 
pe spcc- 
de box 

în anul 
fost în

de Jack Broughton, 
care a stabilit și primele 
reguli ale acestui sport. 
Un secol și jumătate, pînă 
în 1889. a continuat să se 
lupte cu pumnii goi. Din 
1889 însă a început să se 
boxeze cu mănuși și, în 
general, după regulile cu
noscute și astăzi.

DIONISIE ATODINESEL 
SUCEAVA. - 1) La Con
gresul Federației Interna
tionale de Haltere < 
s-a ținut în toamnă, 
hotărît ca numărul c 
goriilor să fie în viitor 
9 în loc de 7. Vom avea 
ui'mătoarele categorii de 
greutate : muscă (oină la 
51 kilograme), cocoș, pană, 
ușoară, semi mijlocie, mij
locie. semigrea (sau grea- 
ușoară), grea și supergrea 
(de la HO kg în sus). —
2) în 1955, campionatul ca
tegoriei A la fotbal a fost 
cîștigat de Dinamo Bucu
rești. Au participat Ia a- 
cest campionat 13 echipe. 
Au promovat în „A“ Lo
comotiva București (Ra
pid), Progresul Oradea și 
Dinamo Bacău. Au retro
gradat în „B' : Locomoti
va Tg. Mureș, Locomotiva 
Constanța (Farul) și Avîn- 
tul Reghin. în această edi
ție '
grasul București 
sat pe locul al treilea. —
3) Veți primi răspuns de
tailat prin scrisoare.

DUMITRI AVADANII, 
BUCUREȘTI. - pionul a- 
juns pe ultima linie poate 
fi „transformat* în orice 
figură, indiferent dacă ea 
mai există sau nu mai exis
tă în momentul acela pe ta
blă. Deci, nimic nu ne 
împiedică să „transfor
măm* pionul într-o nouă 
regină, afară de aceea pe 
care jucătorul în chestiu
ne o are eventual pe tablă. 
Prin „transformare'' putem 
continua jocul cu... 3
chiar mai multe regine !
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